Eseménytár
az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája
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január hónap

vé

január 5.
Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán
fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek
hivatalos magyarországi látogatásra adott át meghívót.
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január 8.
Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó
Közösségi Házban „Identitás, kisebbség, közösség”
címmel tartott előadást.
január 11.
Csabai Éles Lajos festőművészről tartott előadást az
Oneg Sabbat Klubban Porscht Frigyes.
január 13.
Zsidóság a hitoktatásban címmel Szécsi József, a
Keresztény - Zsidó Társaság titkára tartott előadást a
Fasori Evangélikus Gimnáziumban. (VII. Városligeti
fasor 17-21.).

M
ag

ya

január 15.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban levetítették Forgács
Péter „Beszélgetések a pszichoanalízisről” című
ötrészes dokumentumfilm sorozatának első részét. A
sorozat darabjainak vetítéséhez vezető
pszichoanalitikus szakembereket hívtak meg.
január 18.
A Mazsike Klubban levetítették azt az izraeli
televízió által forgatott dokumentumfilmet, amely
Simonyi Ágnes és Kotel Dadon Izraelben élő, marokkói
születésű szefárd fiatalember Budapesten tartott
esküvőjéről készült. Az esküvőt szefárd hagyományok
szerint tartották a Dohány utcai templomban, majd a
Goldmark teremben.
január 20.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház Salom Klubjában Dávid
Ferenc a magyarországi zsinagógákról, majd Konrád

György „Integráció vagy asszimiláció” címmel tartott
előadást.
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január 21.
Halász László pszichológus nyolc részes
előadássorozatában a „Művészet és tudomány a
pszichológia tükrében” című előadása hangzott el a
Bálint Zsidó Közösségi Házban.

vé

január 25.
A Mazsike Klubban Gazda István tartott előadást
„Zsidók a magyar tudomány szolgálatában” címmel.
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január 26.
Bodor Szilvia művészettörténész vezetésével a
Mazsike tárlatlátogatást szervezett a Szépművészeti
Múzeum „Álmok és látomások” című metszet-, és grafikai
kiállításán.
január 25.
„A zsidóság és a környezet viszonya, valamint a
zsidó identitás alakulása a holocaust előtt és után”
címmel negyedik előadásához ért az Oneg Sabbat Klub
legújabb kori zsidó történelem sorozata.

ya

január 27.
A Magyar - Izraeli Baráti Társaság vendége Kovács
László külügyminiszter volt, aki a Síp utcai
Díszteremben a két ország közötti kapcsolatokról
beszélt.

M
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január 28.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház „Gyökerek” sorozatának
vendége Haraszti György történész és lánya, Haraszti
Zsuzsa volt.

A Keren Kajemet L,Jiszrael (KKL) izraeli központja
az Erec című lap 1997/januári számában tette közzé,
hogy a Magyarországon működő KKL nem tagja a
világalapítványnak, és nem jogosult a névhasználatra.
(12. p.) Az egyesület vezetői az Új Élet 1997. január
15-i számában (8. p.) bejelentette, hogy ideiglenesen
szüneteltetik a szervezet tevékenységét.

Januárban a „Gut Sábesz” című, a Chabad Lubavics
által kiadott hetilap mintájára két hitközségi lap is

r

indult. A „Miskolci Hitélet” mintegy 300 példányban
jelenik meg havonta. A lap főszerkesztője Braun
Benjámin, kiadója Béres József. A „Debreceni Hitélet”
ugyancsak havonta jelenik meg a mintegy 1000
potenciális zsidó olvasó számára.

vé
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A Nagyfuvaros utcai körzet új vallási vezetője 1997
január közepe óta Deutsch László főrabbi, aki a
nyugdíjba vonult Raj Tamás helyét foglalta el.
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Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumának
meghívására a Toledói Zsidó Hitközségek Szövetségének
19 főnyi delegációja látogatott testvérvárosába,
Szegedre. A látogatás célja a két hitközség közötti
közvetlen kapcsolat kialakítása volt. A két igazgató,
Joel Beren és Juda Segal vezette csoportot fogadta
Szeged polgármestere, valamint a JOINT Magyarországi
Irodájának igazgatója, Israel Sela és Seifert Gézáné.
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Az Olasz Kulturális Intézetben Giorgio Perlasca
emlékülést tartottak olasz és magyar előadókkal.
Enrico Deaglio „A jótett egyszerűsége - Giorgio
Perlasca élete” című könyv szerzője, Carlo Degli
Esponti, a Cinecitta főigazgatója, Elek László „Az
olasz Wallenberg” szerzője valamint Sipos Áron, a
Focusfilm igazgatója emlékezett Perlascára.
Levetítették az olasz televízió dokumentumfilmjét,
amelyben Láng Éva, Elekes Ágnes és Hoppe Anikó
visszaemlékezése is hallható. A vetítés után a spanyol
követség szerepéről rendeztek beszélgetést az
embermenésben. Hozzászólt Harsányi Iván egyetemi tanár
és Schweitzer József országos főrabbi is.

A Forrás 1997/januári számában jelent meg Szabó
Ildikó - Horváth Ágnes - Marián Béla tanulmánya
„Történelem és politika a főiskolások állampolgári
kultúrájában. Empirikus vizsgálat két kecskeméti
főiskola hallgatói körében” címmel.
A Kritika 1997/januári számában Vajda Mihály
tanulmányt közölt „Vagy pária vagy parvenü. Hannah
Arendt a zsidók asszimilációjáról” címmel.

A História 1997/januári számában jelent meg Sipos
Péter „Zsidókérdés a két világháború között” című
tanulmánya.
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A Szombat 1997/januári száma közölte Konrád György
„Zsidók hármas útja” című esszéjét, amelyet a szerző
1995-ben olvasott fel Jeruzsálemben. (3-7. p.)
Ugyanebben a számban olvasható Bárdos Pál „Mózes, az
egyiptomi” című regényének részlete is. (36-39. p.).
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Az izraeli követség, a Magyar Filmintézet, valamint
a Szombat című folyóirat 1997 januárjában izraeli
filmhetet rendezett az Örökmozgóban. A filmszemléről
Varga Balázs írt összefoglalót a Szombat 1997/márciusi
számában „Az izraeli filmhétről félközelben” címmel
(46-47. p.).
február hónap

február 1.
Az Oneg Sabbat Klubban Ferenczi László tartott
előadást „Irodalmi érdekességek” címmel.
február 3.
A zsinagógák történetéről beszélt Dávid Ferenc
művészettörténész a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
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február 11.
1. A Fák ünnepén tartotta alakuló ülését a Szombat
Alapítvány, amely a Szombat folyóirat támogatására,
illetve rendezvényeinek szponzorálására jött létre.
Alapító tagok: Iványi György, Komlós János, Komlós
Péter, Kunos Péter, Olti Ferenc, Sugár S. András,
Völgyes Iván. Az alapítók megválasztották az
alapítvány kuratóriumát. Elnök: Jancsó Miklós, titkár
Csillag György, tagok: Bán György, Heller Ágnes,
Schőner Alfréd, Tamás Gáspár Miklós, Völgyes Iván.
2. Medgyessy Péter pénzügyminiszter volt a vendége a
Mazsike Üzletemberek Klubjának a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
február 13.

A Soros Alapítvány történettudományi kuratóriuma
Bibó István-díjban részesítette Komoróczy Géza
professzort.
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február 16.
A Mazsike „Városnéző séta zsidó szemmel” című
programjában meglátogatta a Lauder Javne Közösségi
Iskolát, a Sztehlo Gábor emléktáblát az Ányos úton, a
Remete úti volt zsidó szeretetotthont, a
Szabadsághegyen az egykori Gestapo székházat a Melinda
út 16-ban. Az emléktúrát Simonyi Péter vezette. A
befejezéséhez közeledő építkezés vezetője, Somogyi
László korábbi építésügyi miniszter bemutatta a Lauder
Iskolát. Sztehlo Gábor életéről az egykori tanítvány,
Andrási Andor tartott emlékező beszédet.
február 17.
„Zsidó sors Lengyelországban 1918-1944” címmel
kétrészes előadást tartott Andrew Mose Moskovics a
Bálint Zsidó Közösségi Házban.
február 19.
A Deák téri evangélikus templom dísztermében a
Keresztény - Zsidó Társaság szervezésében Jobbágy
Gábor egyetemi tanár tartott előadást „Auschwitztól a
Gyorskocsi utcáig” címmel.
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február 22-24.
Hódmezővásárhelyen izraeli kulturális napokat
rendezett a Magyar-Izraeli Baráti Társaság. Az első
napon a Szegedi Nemzeti Színház művészei adták elő a
„Hegedűs a háztetőn” című musicalt. A második napon
Turán B. Róbert nyitotta meg a „Reményhez” című, a
Budapesti Zsidó Múzeum anyagából válogatott kiállítást
az Alföld Múzeumban. Ugyanitt nyílt meg Mezei Béla és
Shai Ginott festőművészek tárlata is. A mozikban
izraeli filmeket vetítettek, a Petőfi Művelődési
Házban kántorhangversenyre került sor, amelyen
fellépett a Goldmark kórus is. A harmadik napon
lovasbemutató után baráti beszélgetésre került sor
Suchmann Tamás keszthelyi hitközségi elnök, Rapcsák
András polgármester, Csejtei István Tel-Aviv-i magyar
nagykövet és Joel Alon izraeli nagykövet és a
látogatók között.
február 23.

A Bálint Zsidó Közösségi Ház Bábel Klubja bemutatta
Sipos András és Virág Teréz „Röppentyű” című
dokumentumfilmjét.
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február 25.
Szalai Júlia szociológus „Polgárosodás és akik ki
vannak belőle rekesztve” címmel tartott előadást a
Bálint Zsidó Közösségi Házban.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

február 26.
1. Komlós Aladár „Magyar - zsidó szellemtörténet a
reformkortól a holocaustig” című kétkötetes művének
bemutatóját az Írók Könyvesboltjában tartották.
Pomogáts Béla, a Magyar Írók Szövetségének elnöke,
Sándor Iván író, valamint Kőbányai János, a Múlt és
Jövő Kiadó főszerkesztője mutatta be a kötetet.
2. A svájci kormány részvételével létrejött a
„Holocaust rászorult áldozatait segítő alapítvány” 273
millió svájci frank alaptőkével. A svájci nemzeti bank
és svájci üzleti körök által összeadott pénz
szétosztásáról a Zsidó Kárpótlási Ügyek
Világszövetsége (WJRO) és a svájci kormány
megbízottjai együtt döntenek. Az alapítvány
létrejöttében kulcsszerepe volt az 1996-ban kirobbant
úgynevezett náci arany, illetve alvó számlák
botránynak.
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február 28.
Balassagyarmaton az 1990. óta működő helyi Kertész
István Alapítvány judaisztika gyűjteményt és irodát
nyitott. A megvalósításban hazai és külföldi
adományok, valamint a ZSVK Kelet-Európai Irodája
segített.
1997 februárjában eltávozott Zoldán Sándor, aki
generációkon keresztül vezetett Talmud Tórát.
Növendékei között későbbi rabbik is vannak, akik részt
vettek a Rákoskeresztúri temetőben tartott
végtisztességen. A temetésen megjelentek a Mazsihisz
vezetői, Schweitzer József országos főrabbi emlékező
beszédét Fekete László főkántor éneke kísérte. Sándor
György Palm-Springs-i főkántor búcsúztató emlékezését
az Új Élet 1997. május elsejei száma közölte a
negyedik oldalon.
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Párizsban tartotta konferenciáját a Center de
Documentation Juive Contemporatiane. A 26 ország 110
részvevői - levéltárosok, soá kutatók, zsidó
archívumok vezetői közül kerültek ki. Először voltak
jelen a volt szocialista országok képviselői. Lakos
János, az Országos Levéltár, Lazarovits Ernő pedig az
Országos Zsidó Levéltár képviseletében számolt be a
magyarországi állapotokról. Felmerült egy európai
adatbank létrehozásának gondolata is.
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László Károlyról, a Bázelben élő műgyűjtőről és
Budapestnek szánt gyűjteményéről közölt tanulmányt
Szegő György a Szombat 1997/februári számában (43-46.
p.).

Kende Péter a Kritika 1997/februári számában „Zsidó
Magyarország” címmel közölt elemzést. A lap novemberi
számában Karády Viktor „Mégegyszer a „Zsidó
Magyarország”-ról” című cikkében, Bence György pedig a
Kritika 1998/2 számban szólt hozzá Kende Péter
cikkéhez „Ami máig megkülönböztet” címmel. Erős Ferenc
„A zsidó identitás kutatása Magyarországon” címmel
közölt tanulmányt a Kritika 1997/februári számában.
(10-15. p.).

ya

Konrád Miklós „A pesti nő, mint allegória. A zsidó
nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában” című
cikke jelent meg a Café Bábel 1997/2. számában. (8193. p.).
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március hónap

március 1.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban levetítették
Forgács Péter „Örvényben” című dokumentumfilmjét,
amelyet korabeli amatőr felvételek felhasználásával
készített egy szegedi zsidó család életéről a 30-as
40-es években. Salamon András és Ince Ágnes pedig egy
budapesti zsidó család életéről készített
dokumentumfilmet ugyanebből a korból „Elveszített
család” címmel.
2. Fehér László festőművésszel beszélgetett Hernádi
Miklós a Mazsike Klubban.

3. Az Oneg Sabbat Klubban Porscht Frigyes
művészettörténész tartott előadást „Zsidó művészet a
budapesti utcán” címmel.
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március 2.
Elek Judit „Mondani a mondhatatlant” című, Elie
Wiesellel forgatott filmjét mutatták be a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
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március 3.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban rendezett Hunniafilmnapok keretében levetítették Simó Sándor - Kőszegi
Edit - Surányi András „Midőn a vér…” című, Pelle János
könyve alapján készített dokumentumfilmjét. Ezen az
estén mutatták be Simó Sándor „Wesselényi u. 13” című
dokumentumfilmjét, amelyet az ifjú Méray Tiborról és
„szülőfalujáról”, a VII. kerületről forgatott.
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március 4.
Az 1997. X. sz. törvény keretet biztosít a zsidók
közösségi kárpótlására, amelyre az 1947. évi VIII.
törvénnyel a párizsi békeszerződés 27. cikkelye
kötelezi. A teljes kártalanítás az ország teherbíró
képessége miatt nem lehetséges, a törvény a részleges
kárpótlás feltételeit teremti meg. A törvényhez 1997.
április 10-én kelt végrehajtási utasítás létrehozta a
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt (Mazsök) 4
milliárd forint életjáradékra váltható kárpótlási
jegy, 30 millió forint 1997. évi működési költség,
néhány ingatlan és műtárgy átadásával. (A zsidók
egyéni kárpótlásával a Magyar Köztársaság első és
második kárpótlási törvénye foglalkozott.) A Magyar
Köztársaság kormánya áprilisban hozta létre a Magyar
Zsidó Örökség Közalapítványt (MAZSÖK). A közalapítvány
ünnepélyes alakuló ülését a Síp utcai Díszteremben
tartották. A kuratórium társelnöke Hutás Imre
professzor és Zoltai Gusztáv a Mazsihisz ügyvezető
igazgatója. A kuratórium 21 tagjából 14 tagot
magyarországi zsidó szervezetek és intézmények
delegálnak, 4-et nemzetközi zsidó szervezetek, 2-t a
kormány delegál. A kuratórium díszelnöke Ronald S.
Lauder. A közalapítvány vagyonához 4 milliárd forint
névértékű kárpótlási jegy is tartozik, amelyet
kizárólag a vészkorszak túlélőinek életjáradékára
lehet fordítani. Az életjáradékra jogosult minden
1945. május 9-e előtt Magyarországon született,
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jelenleg életvitelszerűen itt élő zsidó személy, aki
zsidó származása miatt a faji törvények elszenvedője
volt. A jogosultság időpontja 1997. július 1. Az
alapítvány kuratóriuma augusztusban úgy döntött, hogy
a jogosultak számára egységesen 200 ezer forint eszmei
értékű kárpótlási jegyet ad, amely életjáradék
formájában hasznosítható. Az alapítvány számára
biztosított kárpótlási jegy állomány elegendő volt a
20 ezer igénylő számára. A Mazsök induló vagyonához
tartozik még 7 ingatlan és 10 festmény. A képeket a
Zsidó Múzeumban helyezték el. A közalapítvány irodáját
a 1062. Bp. Lendvay u. 17-19-ben rendezték be. A
közalapítvány titkára Hajósné Vértes Antónia, az
apparátus 57 fő. Az iroda létrehozásához az állam 30
millió forinttal járult hozzá. Csillag György és
Komlós János a Szombat 1997/júniusi számában fejtette
ki kételyeit a törvény és végrehajtási utasítása
jogszerűségével kapcsolatban „Az egyszeri dramaturg
esete a Bánk bánnal” című cikkükben (3-5. p.)
március 5.
Az Írók Könyvesboltban a Makkabi Kiadó új könyveit
mutatta be Raj Tamás, a kiadó igazgatója és Voigt
Vilmos professzor. A bemutatott kötetek: Scheiber
Sándor „Folklór és tárgytörténet”; Heller Bernát „A
héber mese” és Szabolcsi Lajos „Magyar haszid
történetek”.
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március 6.
„A Diaszpóra (és) művészet” című kiállítást Szabó
István Oscar díjas filmrendező nyitotta meg a
Budapesti Zsidó Múzeumban. A tárlatot Szegő György és
Thury Levente rendezte. A Szombat 1997/3 száma
mellékletében közölte B. Turán Róbert, Szegő György,
Thury Levente és Szántó T. Gábor megnyitón
elhangzottak beszédét (28-42. p.), valamint a
kiállításon látható művek alkotóinak jegyzékét. Május
6-7-én a kiállításhoz kapcsolódó szimpóziumot
rendeztek a Közép- és Kelet-Európai
Környezetfejlesztési Intézetben. Bevezetőt Radnóti
Sándor irodalomtörténész mondott, Komoróczy Géza „A
kelet-európai zsidóság felfedezése”, Erős Ferenc „A
zsidó identitás szociálpszichológiai kérdései” címmel
tartott előadást. Beney Zsuzsa „Per analogiam
litteraturae”; Wehner Tibor „A személyiség eltűnése”,
Sümegi György „Fejezetek a Wolfner-Farkas család

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

művészetpártolásáról”; Szvoboda Dománszky Gabriella
„Alconiere Tivadarról”; Nagy Ildikó „Fémes Beck
Vilmos: portré azonosítási kísérlet” címmel beszélt.
Ember Mária „Fényes Adolf művészete”; Sturcz János
„Maróti Géza és a Rockefeller Center”; Karátson Gábor
„Vajda Lajos művészete”; Széphelyi F. György „Néhány
szó Hajas Tiborról”; György Péter „Miért nincs
elhatárolható zsidó művészet a magyar
képzőművészetben?” témáról tartott előadást. Hegyi
Lóránd „Diaszpóra-diaszpórák”; Raj Tamás „A művészet
szerepe a zsinagógában”; Hernádi Miklós „A két háború
közötti zsidó képzőművészet néhány problémája”; Beney
Zsuzsa „Farkas Istvánról”; Turay Hedvig „Ámos Imre és
Anna Margit levelezése” témáról beszélt. Szőke
Annamária Erdély Miklós kiállított műveiről; Körner
Éva „Groteszk áldozat; Major János „A pornográfiáról”;
András Edith „Tel-Aviv-i művészek” és Faludy Judit
„Bakos Ildikó - Zsidó menyasszony” címmel tartott
előadást.
március 11.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Vikár György mutatta
be Virág Teréz „Emlékezés egy szederfára” című
könyvét.
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március 12.
1. Scheiber Sándor halálának 12. évfordulóján
Scheiber-díjat kapott Jólesz László műfordító és
Kőbányai János író. A kitüntetést Magyar Bálint
művelődési miniszter adta át. Schweitzer József, a
kuratórium elnökeként méltatta a kitüntetettek
érdemeit. Az átadáson jelen voltak a Mazsihisz
képviselői, valamint a Scheiber család tagjai.
2. Az MTV1 csatornája „Kézfogások” címmel bemutatta
a cfáti Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság
Emlékmúzeumáról a Szochnut megbízásából forgatott
dokumentumfilmet. Az alapítót, Lusztig Józsefet és
feleségét is megismerhették a nézők.
március 14.
A Mazsike Klub vendége Bokor Péter filmrendező és
Teknős Péter író volt.
március 15.
1. A Magyar Köztársaság elnöke Széchenyi-díjjal
tüntette ki Schweitzer József országos főrabbit.
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2. Kelen Péter operaénekes, a Klein - Kálmán - Kelen
kántordinasztia leszármazottja Kossuth-díjban
részesült.
3. Göncz Árpád köztársasági elnök Pro Cultura
Hungariae kitüntetésben részesítette az Izraelben élő
Keleti Ágnes tízszeres olimpiai bajnok tornásznőt, és
Fellegi György író, műfordítót. A kitüntetéseket
Csejtei István nagykövet adta át Tel-Avivban.
4. A MIÉP nagygyűlésén megjelent és uszító beszédet
mondott G. Nagyné dr. Maczó Ágnes, a parlament és a
FKGP alelnöke.
5. Az Oneg Sabbat Klubban a hollandiai zsidóságról
tartott előadást Louis Oppenheimer, az amszterdami
egyetem professzora.
március 15-16.
Az UJS zarándokutat szervezett Auschwitz-Birkenauba.
március 16.
A Bálint Zsidó Közösségi Zsidó Ház Bábel Klubja
bemutatta Bokor Péter Simon Peresz-szel készített
dokumentumfilmjét. Az alkotóval a lánya, Bokor Judit
beszélgetett.
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március 17.
Az országgyűlés alelnöke, G. Nagyné dr. Maczó Ágnes
ünnepi beszédében Rákosi Mátyást „magyargyűlölő Róth
Manónak” aposztrofálta, így utalva zsidó származására.
A Mazsihisz elnöksége levélben tiltakozott Gál
Zoltánnál, az Országgyűlés elnökénél (Lásd: Új Élet
1997. ápr. 1. 1. p.). Az SZDSZ és néhány szocialista
képviselő kezdeményezte Maczó leváltását. A két Maczó
beszéd hatalmas felháborodást váltott ki, mivel a
fajgyűlölet ismét az ország házában, és vezető
politikai pozíciót betöltő tisztségviselő szájából
hangzott el. Az FKGP elnöke, Torgyán József, megvédte
alelnökét, és a párt elleni támadásról, megfélemlítési
kísérletről beszélt.
március 21.
A magyarországi zsidóság 1848-as szerepéről tartott
előadást Róbert Péter és Schweitzer Gábor a Mazsike
Klubban. A rendező Mazsike és a Keresztény - Zsidó
Baráti Társaság meghívta Fekete László főkántort,
valamint Bob Cohen és Christin Crowder
klezmerzenészeket is.

r

március 22.
A Mazsike Purimi bált rendezett a Postás Művelődési
Házban (Bp. Benczúr u. 27.). A bált Schőner Alfréd
főrabbi nyitotta meg, a műsort Réz András vezette.
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március 23.
1. A Mazsike Városnézés zsidó szemmel sorozatában a
Csörsz utcai ortodox zsidó temetőt, valamint a
Városmajor utca 64-66-ben egykor működött ortodox
zsidó kórház helyét, és az Alma utca 2-ben ma is
működő ortodox Szeretetkórházat látogatták meg. A
résztvevők a Csörsz utcai temetőben, a Városmajori
Kórházban 1945. január 14-én elkövetett nyilas
vérengzés 154 áldozatának emlékkövénél, és a kórház
ugyancsak megölt igazgatójának, Bíró Dániel temetőben
lévő síremlékénél emlékeztek a tragédiára.
2. A zsidóság sorskérdései sorozatban a Holocaust
előtti és utáni évekről tartottak kerekasztalbeszélgetést az Oneg Sabbat Klubban.
3. A Mazsike Klubban Sándor György Kanadában élő
főkántor adott koncertet.

március 30.
A Mazsihisz - Bzsh közös vezetőségi ülésén döntött
az oktatási osztály vezetésére kiírt pályázatokról. Az
öt pályázat közül Orbán Györgyét fogadták el.
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Londonban a Western Marble Arch zsinagóga előtti
téren Wallenberg emlékszobrot avatott II. Erzsébet
angol királynő, Ezer Weizman izraeli államelnök,
Krisztina svéd királyi hercegnő, Kofi Annan ENSZ
főtitkár és a Wallenberg család képviselőinek
jelenlétében. A Magyar Köztársaság elnökét Magyar
Bálint képviselte az ünnepségen. A megemlékezés
előkészítésében vezető szerepe volt Sigmund
Sternbergnek, a Keresztények és Zsidók Nemzetközi
Bizottsága végrehajtó bizottsági elnökének. Az angol
zsidó életet Lord Jakubovits nyugalmazott országos
főrabbi, és Jonathan Sack országos főrabbi képviselte.
Az avató beszédet Sigmund Sterberg tartotta, imát
Schweitzer József magyarországi országos főrabbi
mondott.
Márciusban 84 éves korában meghalt Kende Frigyes, az
ORI hivatalának munkatársa. A Farkasréti temetőben

Schweitzer József országos főrabbi és Tóth Emil
főkántor búcsúztatta.
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Az újjáalakult váci hitközség felújította a
zsidótemetőt, a benne lévő halottasházat és szolgálati
lakást. A rekonstrukció költségeit közadakozásból,
valamint az önkormányzat és a Mazsihisz támogatásából
gyűjtötték össze.

vé

A temesvári zsinagógában köszöntötték 80.
születésnapján Neumann Ernő főrabbit. Az ünnepségen a
Mazsihisz képviseletében jelen volt Feldmájer Péter és
Zoltai Gusztáv is.
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A Szombat 1997/ márciusi számában Ungvári Tamás
„Magyar zsidó - zsidó magyar?” című cikkében (3-8. p.)
vitatkozik Novák Attilával a korábban a
kisebbségekről, illetve a zsidó identitásról a
Szombatban közzétett írásaival. (Olvasóink írják:
Pótvizsga 1996/8. sz. 2, 48. p. és Zsákutcák. 1996/9.
sz. 3-6. p.). Novák Attila „Viszontválasz Ungvári
Tamásnak” című írása ugyanezen szám 7-9. oldalán
jelent meg. Pelle János a Szombat 1997/májusi számában
csatlakozott a vitához „Az identitás útvesztőiről”
címmel (4-6. p.)

ya

április hónap
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április 1.
1. A Szochnut Iroda új helyre, a VI. Lendvay u. 1719-be költözött. Az épület avatásán Schweitzer József
országos főrabbi mondta el az áldást, és szegezte fel
a mezüzét. Az avatásra a meghívott mintegy 100
vendéget Joel Alon nagykövet és Eliezer Gilad, a
Szochnut magyarországi irodájának igazgatója
köszöntötte.
2. „Hevesi Simon élete és munkássága” címmel 25 ezer
forintos pályadíjat írt ki Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke a nagykőrösi Feldmájer és a diósgyőri
Goldstein család vészkorszakban megölt tagjainak
emlékére. A felhívás az Új Élet 1997. április elseji
számának 2. oldalán jelent meg.
3. Az új zsidó gimnázium felépítésére kiírt
pályázatot a „Kreatív 2000 Kft” nyerte, a második

helyezett az Euroút Kft pályázata lett. Az
eredményhirdetést az Új Élet 1997. április elsejei
számában tette közzé a BZSH a második oldalon.
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április 3.
„Franciák és zsidók”. A Múlt és Jövő 1997. 1-2.
dupla számát a Francia Intézetben (I. Fő u. 17.)
mutatták be a lap munkatársai. A bevezetőt Jean-Luc
Soule a magyarországi Francia Intézet igazgatója
mondta.
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április 5.
Héber estet rendeztek a Zeneakadémián. Műsoron
tradicionális héber dalok, Ravel (Kaddis, Kiddus),
Bloch (Baal-Shem szvitt), Prokofjev (Nyitány héber
témákra) és Steve Reich (Tehillim) művei szerepeltek.
Közreműködött az Amadinda együttes és Fekete László
főkántor.

M
ag

ya

április 6.
A Zsidó Gimnázium Baráti Társasága tisztújító
közgyűlése előtt megtekintette a Laky Adolf u. 38-40es telekre tervezett Scheiber Sándor Gimnázium
épületének beruházási terveit. A terveket a „Kreatív
2000 Kft” készítette. A cég tulajdonosa és vezetője,
Erdős Mihály ismertette az építkezés menetét. A
közgyűlésen az elnököt, Gál Dezső professzort
újraválasztották, főtitkár Damjanovics Gábor lett. A
titkárság fiatal tagjai: Kerekes Béla, Keszler Gábor,
Lakatos Krisztina és Pasqualini Éva lettek. Hivatalból
tagja a társaságnak Berend Rózsa, az Anna Frank
Gimnázium igazgatója, valamint az iskolaszék elnöke,
Vágó György. A választás nem érintette a tiszteletbeli
elnöki tisztet (dr. Tauber László és Zoltai Gusztáv)
betöltőket, s az elnökség tagjait (Pach Zsigmond Pál,
Heller Ágnes, Nyitrai Vera, Schweitzer József, Gergely
Ágnes és Heifer Ágnes) sem.
április 9.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Schweitzer József
országos főrabbi tartott előadást „Ókeleti politika a
Bibliában” címmel.

április 10-12.
A Magyar - Izraeli Baráti Társaság Izraeli napokat
rendezett Szolnokon. A rendezvény keretében Rozen
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Ábrahám, a haifai Technion vegyészprofesszora tartott
előadást az izraeli oktatási rendszerről, Hoka Péter,
a Chemol Travel igazgatója a turisztikai lehetőségeket
ismertette. Négy fotókiállítás, a Gryllus testvérek,
valamint a Budapester Klezmer Band koncertjei, és a
King,s Hotel izraeli konyhaművészetet bemutató
rendezvénye várta az érdeklődőket. A kétnapos
eseménysorozaton jelen volt Beck Tamás, a Magyar Izraeli Kereskedelmi és Ipar Kamara elnöke, Rónai
András, az Izraeli - Magyar Baráti Társaság elnöke,
Görög János korábbi magyar nagykövet, Joel Alon
izraeli nagykövet és a követség több munkatársa,
valamint Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető
igazgatója.

április 11.
„Karcag a magyar művelődéstörténetben” címmel
tartottak felolvasóülést Karcagon a Városháza
dísztermében. Kertész Péter nagyapjáról, Kertész
József nyomdászra emlékezett, előadását megjelentette
a Liget című folyóirat 1998-ban „Hit és könyv” címmel.
április 11-13.
Az UJS első országos konferenciáját tartotta
Csillebércen „Közös működés, avagy a zsidó ifjúság
összetartása” címmel.
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április 12.
1. A koncentrációs táborok felszabadulásának 52.
évfordulója emlékére a Magyar Honvédség Házában
szervezett megemlékezésen a zsidó szervezetek és
vallási vezetők képviselőinek jelenlétében Szabó
Zoltán közoktatási államtitkár mondott beszédet. (In:
Új Élet 1999. május 15. 1. p.)
2. A koncentrációs táborok felszabadításának
évfordulóján a Magyar Televízió 2-es csatornája
levetítette az Anna Frank naplójából 1980-ban készült
amerikai filmet. (Rendező: Boris Sagal; Főbb
szerepekben Melissa Gilbert, Maximilian Schell és Joan
Plowright.)
április 13.
1. A Kossuth Rádió Névjegy című műsorában a Bécsben
élő 82 éves Alapy Gáborral, Wallenberg egykori
munkatársával beszélgetett Győrffy László.

2. A Dohány utcai templomban Mose Stern izraeli
főkántor adott hangversenyt, orgonán Izsák Andor
kísérte. A koncert bevételét a templom felújítására
ajánlották fel.
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április 14.
1. Sólem Aléhem „Marienbad” című levélregényének
rádiós feldolgozását kezdte sugározni a Kossuth Rádió
A 13 részletet naponta közvetítették. Rádióra
alkalmazta Simon László Holländer György fordításának
felhasználásával. Zenei munkatárs Gebauer Zsuzsa.
Szereplők: Belcsi Kurlender - Kerekes Éva; Slajme
Kurlender - Harkányi Endre; Háim Szoróker - Mácsai
Pál; Perel Jamaiker - Szabó Éva; Velvel Jamaiker Rajhona Ádám; Meir Marjamcsik - Rátóti Zoltán; Hávele
Csapnyik - Borbás Gabi; Rendező: Lehoczky Orsolya.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban „Tájak és nyelvek
zsidó irodalma” címmel hétrészes előadást tart Andrew
Mose Moskovits.
április 17.
Meghalt Chaim Herzog, Izrael egykori államelnöke.
április 19.
A Mazsike Klubban Siklós Norberttel, a Pallas Lapés Könyvkiadó egykori vezérigazgatójával beszélgetett
Dési János.

ya

április 21.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház hagyományos széder
estjét Schőner Alfréd főrabbi vezette.

M
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április 22-23.
Peszach.
április 24.
Kósa György „Illés” című kamaraoratóriumát adták elő
a Zeneművészeti Főiskola hallgatói a szerző
születésének 100. évfordulóján a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
április 25-27.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Varga
Sándor vezetésével frissen megalakult „Jeruzsálem
Zsidó Könyvszolgálat” önálló zsidó standot szervezett.
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április 27.
Veszprémbe és környékére szervezett túrát a Mazsike
„Városnéző séta zsidó szemmel” programja. Simonyi
Péter és Wollák László, a veszprémi hitközség
elnökének vezetésével megtekintették Auer Lipót
hegedűművész és zenepedagógus szülőházát (Rákóczi u.
4.), a volt zsinagóga épületét (Budapesti út 3, ma a
Veszprémi Szénbányák tulajdona; a mellette lévő
kántorlakásban született Schweitzer József főrabbi), a
városban lévő két zsidó temetőt, a gettó területét, a
Csermák Zeneiskolát. A veszprémi hitközség kutatni
kezdte a megye zsidó vonatkozású emlékeinek
történetét. A megyeszékhely mintegy 300 jeles zsidó
személyisége közül mintegy hatvannak már volt
emléktáblája. A Vár u. 10. szám alatti piarista
gimnáziumba annak idején sok nevezetes zsidó diák
tanult. Például Bánóczi József (1849-1926), az egykori
zsidó iskolák országos igazgatója, vagy Kiss Arnold,
aki az iskola tanára lett, mielőtt budai főrabbivá
választották. A veszprémi hitközség 1989-ben alakult
újra, azóta mintegy 85 család alkotja a kilét. 1990ben alakult meg a Kadima repülő- és sportklub, 1993ban a pápaiakkal együtt a Veszprém megyei Kulturális
Egyesület, 1995-ban a Magyar-Izraeli Baráti Társaság
Veszprém megyei tagozata. Testvérvárosi kapcsolatot
létesítettek a Haifa melletti Tivat Karmellel. A város
mindkét zsidótemetője jó állapotban van.
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április 28.
A Bálit Zsidó Közösségi Házban megalakult az Orvos
Klub.
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április 29.
Forgács Péter filmjét mutatták be a Bálint Zsidó
Közösségi Házban „Epizódok Mérei Ferenc tanár úr
életéből” címmel. Az est vendége volt Mérei Vera.
Áprilisban nyílt meg Keller Tibor fotókiállítása a
Bálint Zsidó Közösségi Házban „Teddy Jeruzsáleme”
címmel.
Az Amerikai úti Szeretetkórházban 90. születésnapján
a Mazsihisz vezetői, és pályatársai köszöntötték
Pártos Erzsi színművésznőt.

r

A Kaposvári Tavaszi Fesztivál keretében világi
dalokból összeállított koncertet adott Sándor György
(Giora Sharon) Palm-Springs-i főkántor, akinek
édesapja hosszú évekig a kaposvári hitközség kántora
volt.

ltá

A Schiller Opel Autóház Kft minibuszt adományozott a
Mazsihisznek. A buszt az újpesti Szeretetkórház vette
használatba.
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Az Autonóm Ortodox Hitközség (Maoih) közgyűlésén
Fixler Herman elnök és Rosenbaum Kálmán főkönyvelő
számolt be az 1996-os gazdálkodásról. Ezen belül a
kasrut ellátás bővítéséről, az Alma utcai
Szeretetotthon, a Chevra, az óvoda és a Hanna étterem,
a rituális fürdő, a Wesselényi utcai iskola, valamint
az Üzleti Tudományok Főiskolájának tevékenységéről
esett részletesebben szó.
A Salgótarjáni úti zsidótemetőben a csepeli
önkormányzat megkoszorúzta Weisz Manfréd
helyreállított síremlékét születésének 140.
évfordulóján. A megemlékezésen a Mazsihisz
képviseletében megjelent Lazarovits Ernő.

ya

„A magyar zsidóság a XXI. Században” címmel
rendezett kétnapos szemináriumot a Buncher Alapítvány.
A szemináriumon fontos helyet kapott a zsidó oktatás
és intézményeinek kérdése.

M
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Az Egység 1997/április számának melléklete a Góseni
Hírlap, amely nyolc oldalon a 3300 évvel ezelőtti
eseményekről „tudósít”. A magyar összeállítás a
Cronicle hasonló című mellékletének felhasználásával
készült. (szerk: Jiszráel Scheib).

A Szombat 1997/áprilisi számában Gadó János „Zsidó
iskolák Magyarországon” című tanulmányának első rész
jelent meg (6-12. p.), a második részt a júniusi
számban közölték (6-11. p.). Ugyancsak az április
számban olvasható Szabó Vera összeállításának első
része a jiddis nyelv jövőjéről (21-26. p.), a második
rész a májusi számban jött ki (13-16. p.).

A Holmi 1997/áprilisi számában jelent meg Rácz Péter
tanulmánya „Magyar haszidok cselekedetei” címmel.

r

A Kritika 1997/áprilisi és májusi számában Székely
Iván tanulmánya jelent meg „A Holocaust-iratok sorsa”
címmel (38-42. p.).
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május 4.
Weiss Artúr születésének századik évfordulóján egész
napos emlékezést szervezett a zsidó önmentők emlékére
a Keresztény - Zsidó Társaság, a Magyarországi
Holocaust Alapítvány, a Yahalom Zsidó Szabadegyetem és
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A nap első felében
megkoszorúzták a Duna-parti Cionista emlékművet, és a
Vadász utca 29. szám alatti úgynevezett Üvegházat,
melynek tulajdonosa volt Weiss Artúr, s aki itt halt
mártírhalált. Délután a Hadtörténeti Intézet
Dísztermében (Kapisztrán tér 2-4.) Holocaust
emlékülést tartottak. Korsós László dandártábornok
megnyitója után Karl Lutzról Svájc nagykövete tartott
előadást, Jancsó Miklós személyes emlékeit idézte,
Novák Attila, a CEU ösztöndíjasa a cionista perekről,
Engländer Tibor a cionista mozgalomról, Schweitzer
Gábor Komoly Ottóról, Benedek István Gábor a zsidó
magatartásformák változásairól, Szécsi József a
keresztény - zsidó párbeszédről beszélt.
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május 8.
A Bzsh közgyűlésén Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató
beszámolt az 1996. év gazdasági teljesítéséről és
előterjesztette az 1997. évi költségvetést. A
beszámoló (teljes szövege megjelent az Új Élet 1997.
június elsejei számának 4-7. oldalán) súlyponti
kérdése a svájci bankok által Magyarországnak
juttatott 15 millió dolláros alap, és ennek
felhasználása volt. Ezután a hitközség
létesítményeinek helyzetét értékelte. Elmondta, hogy
612 temetést bonyolított le tavaly a Bzsh, mintegy 50
vidéki holocaust megemlékezést tartottak. A budapesti
temetők teljes állományát számítógépre vitték, ugyanez
megtörtént már Hódmezővásárhelyen, Adán, Cegléden,
Veszprémben, Mohácson, Debrecenben, Abonyban,
Szombathelyen és Szegeden is. Szinte mindegyik
budapesti zsinagógában folyt valamilyen felújítási
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munka. Épül a Scheiber Sándor Gimnázium, a tovább nem
tanuló gyermekek számára megkísérel valamilyen
megoldást találni a hitközség. 40 ággyal bővítik az
Újpesti Szeretetotthont. Az ételszállító kocsikat még
1997-ben kicserélik. 700 ezer forinttal támogatta a
hitközség a könyvkiadást, 2,4 millió forintért
osztottak ki gyógyszersegélyt. A Budapesti Zsidó
Múzeum épületét felújították, két emeleten
födémcserével megduplázták a kiállítási teret. A Zsidó
Levéltár céljára helyreállították a Dohány utcai
épület háború óta lezárt jobboldali épületszárnyát. Az
Országos Rabbiképző Intézet tanárai az intézetben
végzett munkájuk mellett részt vettek közművelődési és
a judaisztikai tudományos élet szolgálatában is.
Deutsch Róbert főrabbi több budapesti gimnáziumban
tartott előadást a zsidó vallás eszméiről és tanairól.
Schmideg József hasonló előadásokat tartott a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen. Domán István az ELTE
néprajzi tanszékének előadója, Hajnal Piroska az ELTE
Judaisztika Tanszékének előadója, Schweitzer Gábor az
MTA Jogtudományi Intézetének és az ELTE Judaisztika
Tanszékének munkatársa, Turán Tamás az ELTE
Judaisztika Tanszékének előadója. Ettől a tanévtől
Gáti Oszkár színművész a nyilvános előadás
technikájára tanítja az intézet hallgatóit. A
beszámoló után Steer Jenő elnökségi tag kifogásolta,
hogy a beszámolóban nem különíthető el az adomány és a
hagyaték, valamint a működési bevétel és az
ingatlanhasznosításból eredő bevétel. A közgyűlést
megelőzően Feldmájer Péter elnök, írásban szétküldte a
tagoknak azokat az észrevételeit, amelyek a szövetség
működésének hiányosságaira, így például a hagyatékok
kezelésének gyakorlatára hívják fel a figyelmet. (A
levelet közölte a Szombat 1997/6. száma is a 14-16.
oldalon.) A közgyűlésen Korn József elnök
nehezményezte, hogy az anyag őt név szerint említi,
mint olyan tisztségviselőét, aki a hagyatékok
hasznosítását személyes hatáskörében tartja. Az írást
nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak
nevezte, és kilátásba helyezte a vallási bíróság, a
Bét Dín összehívását. A két elnök közötti vitát
Schweitzer országos főrabbi próbálta meg tompítani, a
beszámoló tételeinek furcsa csoportosításait,
átláthatatlanságát és késedelmes elkészítését azonban
többen kifogásolták. Az 1996. évi beszámolót szavazás

után elfogadta a közgyűlés, az 1997-re tervezett
költségvetést szintén.
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május 11.
A Mazsihisz közgyűlésén folytatódott a Bzsh
közgyűlésén kezdődött vita. A hagyatékból származó 21
kifogásolt ingatlan és ingóság sorsáról a számvizsgáló
bizottság elnöke, Heisler László beszélt, a Feldmájerjelentés más részeit pedig fia, Heisler András, a
Dohány utcai körzet képviselője utasította vissza.
Közgyűlési megnyitójában Feldmájer kifogásolta, hogy
temetői felújítások nem minden számlája található meg.
Zoltai Gusztáv beszámolóját Schweitzer József
háromnegyedórás beszámolója követte. Az országos
főrabbi a hitélettel, a Mazsihisz vezetésében
tapasztalható feszültségekkel, és az ORI jövőjével
foglalkozott. A közgyűlés hosszas vita után elfogadta
a tavalyi zárszámadást, és elfogadta az idei
költségvetést. Végül a debreceni hitközség fiatalon
elhunyt alelnöke, Gervai Tamás helyére Weisz Pétert
választották meg a vezetőségbe. Kövesi Artúr
előrehaladott korára való hivatkozással bejelentette
visszavonulását a szolnoki hitközség éléről.

ya

május 13.
A Veszprém és Tirat Karmel testvérvárosi kapcsolatát
szentesítő okmányt Tirat Karmelben írta alá a két
város polgármestere. Az ünnepségen jelen Csejtei
István korábbi nagykövet és Teddy Kollek, Jeruzsálem
magyar származású polgármestere is.
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május 18.
Az Andrássy út Oktogonig terjedő felének zsidó
emlékeit látogatták meg a Mazsike vendégei a
„Városnéző séta zsidó szemmel” sorozatban. A túrát
Simonyi Péter vezette, Welker Árpád történész működött
közre.
május 20.
Izrael állam megalakulásának 49. évfordulójára az
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Dísztermében (V.
Egyetem tér 1.) emlékeztek. Ünnepi beszédet mondott
Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és
Joel Elon, Izrael Állam magyarországi nagykövete. Az
ünnepséget a Magyar-Izraeli Baráti Társaság szervezte.
Fellépett Dévai Nagy Kamilla. Ezer Weizman izraeli

r

államelnök és Benjamin Netanjahu miniszterelnök
diaszpóra zsidóságához címzett üzenetét az Erec című
lap 1997/júniusi száma közölte második oldalán.
Jeruzsálemben a Függetlenség Napján adták át Elimeleh
Firer belzi haszid rabbinak az Izrael-díjat.
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május 24.
1. A nagykállói cadik, Eisig Taub leszármazottja,
Mendel Taub ellátogatott az Amerikai Alapítványi
Iskolába a Zsidó Nevelési és Oktatási Központ
vendégeként. Mandel Taub elénekelte a nevezetes ős
szerzeményét, a „Szól a kakas már” kezdetű dalt. Május
25-én az érdeklődőkkel közös látogatást szerveztek a
cadik sírjához Nagykállóba.
2. Az Oneg Sabbat Klubban Schweitzer Gábor Patai
Józsefről beszélt az „Elfelejtett zsidó költők”
sorozatban.
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május 24-25.
A Mazsike kétnapos Zsidó Kultúra Napját szervezett.
24-én a Radnóti Miklós Színházban adták elő George
Tabori „Mein Kampf” című bohózatát, majd az előadás
létrehozói - Telihay Péter rendező, Végvári Tamás és
Görög László főszereplők, valamint Bálint András
színigazgató - találkoztak a közönséggel. 25-én a
Budapesti Zsidó Múzeum előtti Emlékfánál Alefbészhappeninget szervezetek 22 képzőművész részvételével.
Szántó T. Gábor köszöntője a Szombat 1997/júniusi
számában olvasható (2. p.) A rendezvény szereplői a
zsidó abc betűire készítették el rögtönzött
alkotásaikat. A meghívottak: Balla Margit, Chesslay
György, Dévény Mónika, Fehér László, Galambos Tamás,
Gergely Nóra, Kovács Johanna, Magén István, Révész
László, Roskó Gábor, Swierkiewicz Róbert, Szegő
György, Szenes Zsuzsa, Szerényi Gábor, Szirtes János,
Szotyori László, Szünyei György, Thury Levente, Tooth
Gábor Andor, Tuzson-Berczely Péter, Úri Kozmosz és
Várady Róbert voltak. Az elkészült művekből este
árverést rendeztek a Ruttkai Éva Színházban (Üllői u.
45. 3. em.) a Mazsike javára. A Mazsike helyiségeiben
délelőtt gyermekrajz-versenyt rendeztek Simonyi Ágnes
és Kotel Dadon vezetésével, este pedig irodalmi estet
tartottak Szombat Szalon címmel. A meghívottakat
Szántó T. Gábor főszerkesztő köszöntötte. A jelenlévő
Balla Zsófia, Benedek István Gábor, Láng Tamás, Lugosi

Viktória, Röhrig Géza, Tábor Ádám műveiből Vallai
Péter és a Hey Band adott elő részleteket.
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május 27.
A Gellért Szállóban „Vallás és politika ma
Magyarországon” címmel konferenciát rendezett a
Keresztény - Zsidó Társaság. Az előadók között volt
Schweitzer József országos főrabbi, Bölcskei Gusztáv
református püspök, Erchard von der Bank professzor és
Szécsi József docens.
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május 28.
Meggyalázták a tatabányai zsidótemetőt, szétverték a
holocaust vitrineket.
május 31.
Az Oneg Sabbat Klub „Zsidónak lenni…” sorozatának
vendége Ádám György akadémikus volt.
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A Bálint Zsidó Közösségi Ház színháztermében adta át
Joel Alon izraeli nagykövet a Yad Vasem Intézet
kitüntetéseit az Igaz Embereknek. Posztumusz
kitüntetésben részesült Bartha Ignác és Mária,
Bereczky Albert református püspök, Farkas Jánosné
Fekete Emma, Gidófalvy Lajos Kiska-zászlóalj
parancsnok, Gorup A. Györgyné, Keresztes Károly
András, Litkai Móricz Erzsébet, Metszőssy Károly és
Metszőssy Borbála. Helyettük családtagjaik vették át
az oklevelet. Breitner Ferencné Halek Ilona, Domján
Mihály, Domján Emma, Gyurcsák Béla és Ilona, Hódus
Ferencné, Hódus Aranka, Homonnay Tivadarné, Homonnay
Mária, Kóbor Ferenc, Kóbor Teréz, Koncz Géza, Koncz
Irén, Stolcz Eta, Tukka Ilona, Víg József, Víg
Julianna, Mátai Ede és Mátai Erzsébet maga vehette át
az elismerést.
A Valóság 1997/májusi számában Vígh Károly „Adalékok
a zsidókkal szembeni szlovák politikához a második
világháború alatt és után” címmel közölt tanulmányt.
Glatz Ferenc tanulmánya jelent meg a Kritika 1997/5.
számában „A Holocaust után” címmel (35-38. p.).
június hónap

ltá

r

június 2.
Vermes Géza az Osiris Klubban (V. Veres Pálné u. 46.) tartott előadást a „Holt-tengeri tekercsek ötven
év távolából” címmel. A házigazda Gyurgyák János, az
Osiris Kiadó igazgatója volt.
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június 6.
Eddig a napig lehet jelentkezni a Zsidó Nevelési és
Oktatási Egyesület új zsidó iskolájába, a Bét Menáchem
Zsidó Iskolába. Az iskola a már működő Gán Menáchem
Óvoda és Bölcsöde épületében működik. (1124. Bp.
Tamási Áron u. 41.). A világi oktatást Réz Gáborné, a
Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója felügyeli.
június 8.
New Yorkban éves gálavacsoráját tartotta az Emmánuel
Alapítvány. A meghívottak között volt Israel Singer, a
ZZVK igazgatója, a névadó Schwarz család képviselői,
Ronald S. Lauder és Tom Lantos is. Az alapítvány
kitüntetésben részesítette Lauder urat és Zoltai
Gusztávot.
június 12-14.
A Madách Színházban mutatta be új CD-jét a
Budapester Klezmer Band.
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június 12.
A balassagyarmati zsidótemetőben sírokat rongáltak
meg, emlékműveket döntöttek le.
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június 15.
1. A Mazsike beszámoló közgyűlést tartott az 19961997. évi tevékenységéről. Az alapszabály módosítására
is sor került, mivel a személyi jövedelemadó 1
százalékának fogadására csak azok a szervezetek
jogosultak a vonatkozó rendelkezések szerint, amelyek
alapszabályban deklarálják, hogy semmilyen politikai
szervezetet nem támogatnak.
2. A Measz emléktáblát helyezett az egykori KISOK
pálya helyén, ahol zsidókat gyűjtöttek össze. A pálya
a Mexikói út - Erzsébet királyné útja - Columbus utca
által határolt területen volt.
június 22.
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A Keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban keresztény zsidó teológiai napot tartottak. Kuti Géza református
lelkész a Zsoltárok könyvéről, Léber Mihály katolikus
teológiai tanár Rut könyvéről, Nagyné Szekér Éva
evangélikus lelkész a Példabeszédek könyvéről, Rónai
István Ádám rabbi jelölt Eszter könyvéről tartott
előadást. A rendezvényen Choma László, a múzeum
főigazgatója, és Schweitzer József országos főrabbi
elnökölt. Este a Goldmark kórus, Fekete László, Tóth
Emil főkántorok és Szécsi Máté adtak koncertet.
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június 23.
A zalaegerszegi Zsinagóga koncerttermében a Mózesi
Könyvekről rendezett teológiai napot a Keresztény Zsidó Társaság. Az előadó Balogh András evangélikus
lelkész, Rónai Ádám István rabbi jelölt, Török Zoltán
református lelkész és Vendrő György jáki apát voltak.
A záró kántorkoncertet Fekete László és Tóth Emil
főkántorok, valamint Rozsos István operaénekes adták.
június 29.
A Mazsike Nagytéténybe, Budafokra és Érd-Ófaluba
látogatott el a „Városnéző séta zsidó” szemmel
programja keretében. A nagytétényi zsinagóga helyén ma
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Irattára van (Kiss János u. 2.), de kiürítését és
eladását tervezik. A nagytétényi, a budafoki és az
érd-ófalui zsidótemető elhanyagolt állapotban van.
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A CEU nyári egyetemet szervezett „Ki a gettóból”
címmel június 30-július 18-ig.

M
ag

A Lauder Javne Zsidó közösségi Iskola Scheiber
Sándor pályadíjat hirdetett a „Folklór és
tárgytörténet” című művének tanulmányozására. A
professzor özvegye, Bernáth Lívia által felajánlott
aranylánc és medalion fődíjat Bíró Zsuzsanna, Gyenes
Péter és László Tamás nyerték el.
A debreceni hitközség és a város szociális
irodájának vendégeként előadást tartott Martha Ramon,
a Jeruzsálemi Egyetem szociológia professzora.
A Magyar Írószövetség Bajza utcai székházában Gábor
Marianne festőművészt köszöntötték 80. születésnapja
alkalmából. A művész tárlatát Pomogáts Béla, Hubay

Milkós és Pogány Ö. Gábor nyitotta meg. Gábor Ignác és
Rónai Mihály András verseiből Keres Emil adott elő
válogatást.

vé

július hónap

ltá

r

A Beszélő 1997/júniusi számában jelent meg Karsai
László: „Történészek, gyilkosok, áldozatok. - Viták a
holocaust szaktudományban” című tanulmánya.
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július 2.
Diplomakiosztó ünnepséget rendeztek az Országos
Rabbiképző Intézet Dísztermében. Először végeztek az
ORI és a Midreset Jerusalaim Tanárképző Főiskolai
Szakának (Pedagógium) hallgatói. A végzős növendékek:
Éliás Bea, Éliás Viktor, Faházi Eszter, Havas Ágnes,
Kántor Anita, Pollák András, Révész Andrea, Tóth
Sándor, Várhegyi Zsuzsa kaptak diplomát. Ezen az
ünnepségen búcsúzott rektori megbízatásától Schweitzer
József országos főrabbi, aki nyugállományba vonulása
után csak az utóbbi feladatot tartotta meg magának. A
rektori szék ettől kezdve Schőner Alfréd főrabbié. A
Mazsihisz vezetői aláírták Schőner Alfréd főigazgatói
kinevezését az ORI élére. A megállapodás értelmében
Schőner rabbifunkciókat nem lát el, mert tanítani
akar. Schweitzer József pedig nyugállományba vonulása
után megtartja az országos főrabbi tisztét.
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július 3.
A Fővárosi Bíróság első fokon elmarasztaló ítéletet
hozott Szabó Albert ellen közösség elleni izgatás
címén. A per tárgya az 1996. október 23-án, a
Szabadság téren elhangzott, főleg a magyar zsidóságot
támadó beszéd volt.
július 6.
A fasizmus 600 000 magyarországi zsidó áldozatának
emlékére rendeztek gyászistentiszteletet a Dohány
utcai zsinagóga mögötti kertben. A Wesselényi utca 5ben lévő mártír emlékművet övező kertet Raoul
Wallenberg Emlékparknak nevezték el. Felavatták az
Emmánuel Alapítvány kezdeményezésére készített négy
vörös gránit oszlopot és egy fekete márvány
emléktáblát, amely az embermentőknek kíván mementót
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állítani. Az emléktáblát Demszky Gábor főpolgármester
és Keller László, az Emmánuel Alapítvány elnöke
leplezte le. Az emlékünnepségen Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató, Schweitzer József országos
főrabbi, Demszky Gábor főpolgármester és Glatz Ferenc,
az MTA elnöke méltatta az embermentők tevékenységét. A
meggyilkoltak emlékére mécsest gyújtott Joel Alon
izraeli nagykövet, Eliezer Gilad, a Szochnut
magyarországi irodájának igazgatója, Sir Sigmund
Sternberg, a Nemzetközi Keresztény - Zsidó Társaság
elnöke, Phil Friedman és Weinberger Miklós, az
amerikai Emánuel Alapítvány képviseletében, valamint
Bakos Lajos, a ZSVK kelet-európai elnökhelyettese. A
rendezvényen jelen volt Tabajdi Csaba és Szekeres Imre
a kormány és a parlament nevében, valamint Wallenberg
testvére, Guy Dardel úr is. Az emlékműavatás után az
MTA Dísztermében Glatz Ferenc adott fogadást, amelyen
a felsoroltakon kívül megjelent Jan Lundvik svéd
nagykövet, Andics László a Magyar Vöröskereszt elnöke,
Lívia Sylva, a New York-i polgármester képviselője,
valamint a magyar és az amerikai Emmánuel Alapítvány
munkatársai, a Mazsihisz vezetői és a főpolgármesteri
hivatal képviselői.
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július 24.
A Bzsh képviselőtestületi ülésének fő témája a
kormány új egyház finanszírozási terve volt. A Mazsök
megalakulásával biztonságosabbá vált a szervezet
anyagi bázisa, megszűnt a kiszolgáltatottság az évente
változó állami dotáció miatt. Az előadó Korn József, a
Bzsh elnöke felvázolta, hogy a következő 50-100 évben
mekkora összeg felett rendelkezhetnek bizonyossággal a
zsidóság szervezetei. A Mazsök vagyonához még
különböző forrásokból - pl. adományokból, a személyi
jövedelemadó egy százalékából stb.- lehet forrásokhoz
jutni az egyházak új állami finanszírozásának keretei
között. A hitközség keretein kívül működő zsidó
szervezetek a Mazsöktől kaphatnak támogatást, az
ortodox hitközség a Mazsök teljes vagyonának 10
százalékát kapja. A közgyűlésen döntés született
arról, hogy a Bzsh támogatja a kormány új egyház
finanszírozási koncepcióját, s erről 1997.július 31-én
a hitközség vezetői tájékoztatták is a kormányzati
illetékeseket.
július 27.
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A Mazsihisz képviselőtestületének ülésén a Mazsök
volt a fő téma. Feldmájer Péter elnök elmondta, hogy a
hitközség 80 ingatlant igényelt vissza az államtól.
Ebből 8 fővárosi és 14 vidéki ingatlanhoz továbbra is
ragaszkodnak, a többiért azonban járadékot kapnak az
államtól. A járadékalap értéke mintegy 10 milliárd
forint, amelynek ellenértékeként négy éven át 4,5
százalék, majd 5 százalék kerül a Mazsök-be. Az elnök
méltányosnak találta a kormány ajánlatát. 1998-tól az
állam fokozatosan meg kívánja szüntetni a hitéleti
támogatást oly módon, hogy helyébe az adózó
állampolgárok jövedelemadójának egy százaléka lép.
Amennyiben ez az összeg nem érné el a 93 millió
forintot, az állam erre az összegre kiegészíti. 1998ban azonban még közgyűjteményi célokra 10-15 millió
forintot, kulturális célokra 147 millió forintot, a
Kazinczy utcai ortodox zsinagóga felújítására 200
millió forintot ígért a költségvetés.
A fasizmus áldozatainak állított emléket Salgótarján
önkormányzata. Vígh Tamás „A szarvas győzelme” című
alkotását a város egyik parkjában állították fel.
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Közép-Európai Zsidó Folklór Színház szervezésébe
kezdett Bodánszky György szerkesztő. Elképzelései
szerint a színház nem rendelkezne önálló társulattal,
egy-egy előadásra állnának össze. Az előadásokat vagy
a Tivoli moziban, vagy a Vidám Színpad kis színházában
tartanák. Támaszkodnának a már meglévő zsidó művészeti
csoportokra, így a Budapester Klezmer Band-re, a Balla
Margit vezette Javne Színházra, Marton Frigyes Láger
kabaréjára stb. Színészek és más művészek sora
ajánlotta fel közreműködését a színház produkcióiban.

Szita Szabolcs egyetemi magántanár 1998-2001-re
Széchenyi professzori ösztöndíjat nyert el az SSlágerrendszerének feldolgozására.
Jeruzsálemben megkezdték a holocaust idején
lepusztult mintegy 20 ezer zsinagóga dokumentációjának
összegyűjtését. A tervek szerint az Óvárosban központi
levéltárat is nyitnak a dokumentációk számára.
A História 1997/hetedik számában Sipos Péter „Svájc
a második világháború idején”; Mihály Mária „A második

világháború alatt és után elhurcolt értékek sorsa”
címmel jelentetett meg tanulmányt.
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augusztus 3.
Szekszárdon a zsinagóga felépítésének századik
évfordulóján emlékülést rendezett a szekszárdi
hitközség, a polgármesteri hivatal és a Mazsihisz. A
polgármesteri hivatalban rendezett fogadás után a
Sport utcai zsidótemetőben megemlékeztek vitéz Vendel
István néhai polgármesterről, aki inkább lemondott
tisztéről, semhogy végrehajtsa a zsidótörvényeket. A
taszári SFOR erők két emléktáblát és két imakönyvet
ajándékoztak a hitközségnek. A szekszárdi hitközség és
a zsinagóga történetéről Mayer Rezső hitközségi elnök
és Zoltai Gusztáv tartottak előadást az egykori
templom épületében, amely jelenleg művelődési házként
működik. A rendezvény liturgiai koncerttel fejeződött
be.
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augusztus 4.
Wallenberg születésének 85. évfordulóján
megemlékezést tartottak a Szilágyi Erzsébet fasorban
álló Wallenberg szobor előtt. Emlékbeszédet mondott
Kaiser György, az egyesület soros elnöke, Tom Lantos,
az amerikai kongresszus hazánkban tartózkodó tagja és
Jeszenszky Géza korábbi külügyminiszter. A
megemlékezésen megjelent az izraeli, az amerikai, a
német és a svéd követség képviselője. A Mazsihisz
nevében Lazarovits Ernő koszorúzott.

augusztus 5.
"Zsidókép az oktatásban" címmel konferenciát
tartottak a Közép- és Kelet Európai
Környezetfejlesztési Intézetben. A konferenciát a
Keresztény - Zsidó Társaság szervezte.

augusztus 10.
Közgyűlést tartott a nagykőrösi hitközség.
Feldmájer Sándor elnök elmondta, hogy a zsinagóga
felújítása 1992-től folyamatos, noha a hitközség
semmiféle központi támogatást nem kapott.
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augusztus 15.
Gödöllőn a Városi Múzeumban Gyémánt (Diamant) László
festőművész nyitotta meg „A gödöllői zsidótemető
síremlékei” című fotókiállítást. A Balázs József
építész képeiből készült tárlat 1998. június végéig
volt látható.
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augusztus 16.
Az MTA Történettudományi Intézetében Reuvéni Sári, a
Yad Vasem Intézet munkatársa előadást tartott Horthy
és a zsidóság viszonyáról. A Magyarországi Holocaust
Alapítvány kuratóriuma ezüst emlékérmet adományozott
Reuvéni Sárinak a magyarországi embermentők
elismertetésében végzett jeruzsálemi munkájáért.
A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1997/3 számában
Néző István közölt tanulmányt „Adatok a kisvárdai
zsidóság hitéletének múltjából” címmel.
A Jeruzsálemi Városi Zenekar kéthetes magyarországi
turnén szerepelt a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari
Egyesület vendégeként. A 45 tagú zenekar Eitan Avitsor
professzor vezetésével Kiskunfélegyházán, Békéscsabán,
Kecskeméten, Ópusztaszeren, a Dohány utcai
zsinagógában, valamint a budai Várban adott koncertet.

ya

Az ORI vezető munkatársai közül Schweitzer József,
Domán István és Schőner Alfréd tudományos
tevékenységük elismerésekén Philosophical Doctor címet
kaptak az ELTE egyetemi tanácsától.
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Kőbányán a Maglódi úti Kereskedelmi és Vendéglátó
Ipari Szakiskola és Szakmunkásképző Giorgio Perlasca
nevét vette fel. Az avatáson Demszky Gábor
főpolgármester mondott beszédet, Göncz Árpád levélben
küldte üdvözletét. Láng Éva költő, újságíró személyes
emlékeit idézte Perlascáról. Az ünnepségen megjelent a
svájci, a spanyol, a svéd és az izraeli követ,
valamint Schweitzer József országos főrabbi és
Lazarovits Ernő.
A Világosság 1997/8 számában Ben-David, Joseph „A
modern zsidó társadalom kezdetei Magyarországon” (332. p.) című, és Ungvári Tamás „Asszimilációs
stratégiák” című tanulmánya jelent meg (33-42. p.).
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szeptember 1.
1. Megkezdte működését a Chabad Lubavics Bét
Menachem iskolája. Az egyesület Gán Menachem óvodájába
kétszer annyian jelentkeztek, mint korábban. Az Orbán
hegyen lévő óvoda mellett bölcsődét is működtet a
Chabad.
2. Eddig a napig lehetett jelentkezni az ORI - Zsidó
Egyetem újraindított Zsidó Liturgiai Szakember
szakának esti, illetve levelező tagozatára. A képzés
hat féléven keresztül tart.
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szeptember 2-4.
A Magyarországi Cionista Szövetség az első bázeli
cionista kongresszus 100. évfordulója alkalmából
konferenciát szervezett a Magyar Tudományos Akadémia
Nagytermében. A megnyitón felolvasták Göncz Árpád
köztársasági elnök és Ezer Weizman izraeli államelnök
üdvözletét. Köszöntötte a kongresszust Joel Alon
izraeli nagykövet, Avraham Burg, a Szochnut elnöke,
valamint Michelberger Pál, az MTA alelnöke. Engländer
Tibor házigazda, a Macisz elnöke Herzl Tivadar alakját
idézte fel a megnyitón. A nyitóünnepségen kitüntetést
adtak át Englander Tibornak, Fixler Hermannak,
Lichtmann Tamásnak és Schőn Dezsőnek. A tudományos
ülésszakon Herzl életpályájának magyarországi
vonatkozásait elemezték. Josef Gorny „Herzl - múlt és
jövő”; Ferenczi László „Herzl és kortársai”; Lichtmann
Tamás „Ősújország”; Szörényi László „Herzl és Jókai”;
Bódog Gyula „A Dreyfuss-per”; Joe Wernick rabbi:
„Nevelés és cionizmus”; Alexander Barzel „A cionizmus
ébredésének társadalmi, kulturális és politikai
alapjai”; Kovács Sándor „A cionizmus a tradicionális
Szkhüllája és a modernitás Kharibdüsze között”;
Schweitzer Gábor „…a magyar cionizmus elsősorban csak
piros fehér zöld lehet"; Novák Attila „A neológia és a
cionizmus”; Kiss József „A cionizmus a korabeli
magyarországi sajtóban”; Róbert Péter „A cionista
századok szerepe az őszirózsás forradalomban” címmel
hangzottak el előadások. A konferencia harmadik napján
délelőtt megemlékezést tartottak a cionista ellenállók
Duna-parti emlékgúlájánál. Délután az Oneg Sabbat
Clubban kerekasztal-beszélgetést rendeztek „A
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magyarországi zsidóság a XXI. században” címmel. A
hozzászólók Engländer Tibor, Feldmájer Péter és
Lengyel László voltak. A jövő nemzedék és az oktatás
kapcsolatáról Schőner Alfréd rektor, Orbán Ferenc, a
Mazsihisz oktatási felelőse, Szeszlér Anna, a Lauder
Javne főigazgatónője, Josszi Croitoru, a Habonim Dror
saliachja, Bíró Tamás az UJS küldötte és Rachel
Korazim, a Szochnut munkatársa mondta el véleményét. A
Bethlen téri zsinagógában „Száz év héber zenéje”
címmel hangversenyt rendeztek. Fellépett Lux Erika,
Mose Stern főkántor, Keres Emil és Fellegi Balázs
operaénekes. A Nemzetközi Jeruzsálemi Követség
december elején a Hotel Intercontinentalban fogadást
adott Izrael állam megalakulásának ötvenedik, és a
bázeli cionista kongresszus századik évfordulója
alkalmából. A magyarországi zsidó szerveztek
képviselőiből álló közönség előtt Schweitzer József
országos főrabbi méltatta a szervezet tevékenységét.
Kardos Tamás fotóművész kiállítása egészítette ki a
rendezvényt.
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szeptember 8-10.
Az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 120.
évfordulóján tudományos konferenciát szervezett az ORI
Yahalom Zsidó Művelődési Kutatócsoportja. Laudációt
mondott Feldmájer Péter, Schweitzer József, Schőner
Alfréd és Lichtmann Tamás. A konferencián a következő
előadások hangzottak el: Meir Weisz „Zsoltárokról”;
Schweitzer József „Asszimilált zsidók - konzervatív
rabbik”; Mose Carmilly „Párhuzamok és kapcsolatok a
boroszlói (breszlaui) és a budapesti rabbiképzők
között”; Hanák Péter „A keleti és nyugati zsidóság
találkozása a Monarchiában”; Domán István „Jesiva és
rabbiképző”; Menachem Meron „A breslaui és a budapesti
rabbiképző kapcsolatairól”; Scheiber Sándorné-Hídvégi
Máté „Mert atyám s anyám elhagytak, de az Örökkévaló
befogad engem." Scheiber Sándor az ember és a tudós”;
Babits Antal „Hagyomány és haladás a magyarországi
Maimonidész kutatásban”; Kármán György „Az Országos
Rabbiképző Intézet istentiszteleteinek liturgikus
zenei gyakorlata”; Simon Róbert „Goldziher és a keleti
tudományok”; Komoróczy Géza „A Rabbiképző és a közelkeleti orientalisztika”; Cvi Moskovits „Világi
tudományok Nachmani Mózes bibliakommentárjában”; Rózsa
Huba „Történetírás a héber Bibliában. A bibliai
történetírás jellegzetességei Józsua, Bírák, Sámuel és
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a Királyok könyve alapján”; Erős Ferenc „A zsidó
identitás labirintusai”; Schőner Alfréd „Vizualitás és
pedagógia a XIX. századi Magyarországon - egy
kiskunhalasi zsidó pedagógus életútja”; Felkai László
„Zsidó hitoktatás a magyarországi iskolákban”; Gábor
György „A világ minden kérdése, a világ minden
ellenvetése”; Lichtmann Tamás „Apák és fiúk: Pollák
Miksa és Pap Károly”; Török Petra „A Rabbiképző
regénye”; Voigt Miklós „A Rabbiképző és a
mesekutatás”; Gartner Brigitta „A breslaui és a
berlini szemináriumról”; Joel Berger „A németországi
zsidóság az ezredforduló küszöbén”; Andrew Mose
Moskovits „A Rabbiképző múltja és jövője”; Pinchas
Artzi „Igazak és Gonoszok, Hűek és Árulók: politikai
pártok Kánaánban az izraeli honfoglalás előtt az
amarnai levelek tükrében”; Hajnal Piroska „A Genezis 3
kígyó-alakja a poszt-biblikus görög-zsidó
hagyományban”; Karasszon Dezső „Eszter könyve - zsidó
nacionalizmus?”; Remete László „Az Országos Rabbiképző
Intézet Könyvtárának 120 éve”; Neumann Ernő
„Törekvések a temesvári zsidó hitélet elmélyítésére a
tolerancia korától a holocaustig”; Jólesz László „Az
Ószövetség rejtvényei”; Schweitzer Gábor „Korszellem
és karszellem: "szakszervezeti" törekvések a neológ
rabbikarban a századelő éveiben”; Radnóti Zoltán „Az
Országos Rabbiképző Intézet önképzőköre történetéhez”.
A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárult az ORI
egykori hallgatóinak közreműködésével. Az ülésszakról
összefoglalót készített az Új Élet. (1997.október 1.
3-4. p.).
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szeptember 11.
1. Távozott a Mazsike ügyvezető igazgatói posztjáról
Simonyi Péter. Ugyancsak megvált a vezetőségben
betöltött tisztségétől Cziegler Attila, Garai Péter és
Kertész Ákos is. A Mazsike elnöksége kifogásolta, hogy
az egyesület pénzgazdálkodása nem követhető nyomon a
nyilvántartások esetlegessége miatt. Simonyi Péter
pedig a munkafeltételek és a javadalmazásának
elégtelenségét kifogásolta. Hosszú, áldatlan vita
következett ezután, ami csaknem a szervezet
feloszlásához vezetett. Végül több mint egy év múlva,
1998. szeptember 27-én sikerült megakadályozni a
szervezet megszűnését, a tagság új elnökséget
választott.

2. A Gellért Szállóban a Keresztény - Zsidó Társaság
„Vallás és politika Magyarországon” címmel szervezett
találkozót. Előadók: Feldmájer Péter Mazsihisz elnök
és Harmati Béla evangélikus püspök elnök.
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szeptember 14.
A Mazsike Szombat Szalonjában „Zsidóság és
konzervativizmus” címmel rendeztek vitaestet, amelyről
a Szombat 1997/8. számában tematikus összeállítást
közölt (9-19. p.). Ebben Tamás Gáspár Miklós és Balázs
Gábor írása olvasható, valamint egy kerekasztalbeszélgetés Ferenczi László irodalomtörténész, Kende
Péter politológus, Kovács András és Gadó János
szociológusok részvételével.

szeptember 16.
A Chabad Lubavics Egyesület az Írók Könyvesboltjában
mutatta be az „Izrael Fohásza - A Zsidó Újév Ima
rendje” című kötetét, egyben beszámoltak az egyesület
kiadói tevékenységéről is. Az új kötetet Schőner
Alfréd és Oberlander Baruch mutatta be, Benedek István
Gábor felolvasta Habsburg Ottó üdvözlő levelét.
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szeptember 21.
A Nagyfuvaros utcai zsinagóga felavatásának 75.
évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a körzet
vezetői. Streit Sándor elnök ismertette a templom
történetét, Scheiber Sándor országos főrabbi a nagy
elődökre - Scheiber Sándorra, Scheiber Lajosra és
Salgó Lászlóra - emlékezett. Singer Ödön főrabbi, a
körzet egykori és Deutsch László jelenlegi körzeti
főrabbi Ádler Illés és Rosenberg Ármin alakját idézte.
Zoltai Gusztáv Raj Tamás érdemeit méltatta. Az
ünnepség a Goldmark-kórus hangversenyével, és Vince
Ferenc körzeti főkántor énekével zárult.
szeptember 21.
Felavatták a Lauder Javne Óvoda új épületét. Az
avatási szertartást Szeszler Anna iskolaigazgató és
Raj Tamás főrabbi végezték.

szeptember 22.
A Mazsike vendége volt Elaine Kalman Naves kanadai –
magyar - zsidó írónő, akinek Montreálban megjelent
„Journey to Vaja” című családi regénye világsikert
aratott.
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szeptember 22-24.
Herzl-szimpóziumot rendeztek Bécsben, melyen részt
vett Helmut Zilk korábbi bécsi főpolgármester, Franz
König bíboros és Benjamin Netanjahu izraeli
miniszterelnök is. Bázelben háromnapos ülésszakon
emlékeztek Herzl Tivadarra, és az 1897. augusztus 2931. között tartott első cionista kongresszusra. A
szervezők a bázeli, a jeruzsálemi és a Tel-Avivi
egyetemek, valamint a Cionista Világkongresszus
voltak. A mintegy 500 résztvevő között volt Zoltai
Gusztáv és Feldmájer Péter is.
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szeptember 25.
A Duna Televízió „Halld, Izrael!” című műsorában Raj
Tamás főrabbi beszélt az őszi ünnepek jelentőségéről,
a szerkesztők ellátogattak Fehér László festőművész
műtermébe, Székely Gábor az egri zsinagógát mutatta
be. A szerkesztő Szécsi József, a rendező Sipos András
volt.
szeptember 27.
A Mazsike Klub vendége volt a Filum Kiadó, amely
rekord gyorsasággal és jó minőségben készít könyveket.
A drámaíró versenyek szövegeit rendszeresen még a
verseny napján kiadják.
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szeptember 28.
1. Budakalászra, Pomázra és Szentendrére szervezett
városnéző sétát a Mazsike.
2. A pécsi zsinagógában keresztény-zsidó teológiai
napot rendezett a Keresztény - Zsidó Társaság „A szent
iratok, a héber kánon harmadik része” címmel. A
megnyitót Kaufman Pál pécsi hitközségi elnök és
Horváth István, a pécsi Katolikus Hittudományi
Főiskola rektora tartotta. Előadások: Keresztes Pál
katolikus teológiai tanár „Dániel könyve és az
Apokaliptika”; Schönberger András pécsi rabbi „Eszter
könyve”; Szalay Lajos reformárus lelkész „A Zsoltárok
könyve”; Tenkey Béla baptista lelkész „Nehemiás
könyve”; Varsányi Ferenc evangélikus lelkész „Jób
könyve”.

Ros Ha-Sáná előestéjén a Zsidó Fiatalok Egyesülete
(U.J.S.) megalapította a Maimonides-kört azzal a
céllal, hogy a fiatalabb generációkhoz közelebb vigye

a zsidó kultúra-, és vallástörténetet, a judaizmus
eszmevilágát. Az év végétől a Yahalom Zsidó
Szabadegyetem előadásinak szervezésében is részt
vettek.

vé
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r

Bázelben tartotta ülését az Európai Zsidó
Kongresszus Végrehajtó bizottsága. Az ülésen Zoltai
Gusztáv megköszönte a ZSVK, a WJRO és a Claims
Conference erőfeszítéseit a kárpótlások ügyében, ám a
bizottságosdi helyett mielőbbi kifizetéseket
sürgetett, mivel rohamosan halnak el a kárpótlásra
jogosultak.
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A nyíregyházi hitközség új vezetőséget választott,
melynek elnöke Kertész Gábor, tagjai: Feiler Herman,
Galambos Zoltán, György András, Markovics Gyula,
Nánási Mihályné és Sárosi György.

ya

Auschwitzban tartotta közgyűlését a nemzetközi
Auschwitz Bizottság, amelyhez 18 ország 36 szervezet
tartozik. Az ülésen a NÜB képviseletében Szenes Iván
alelnök, a Holocaust Dokumentációs Központ
képviseletében Verő Gábor ügyvezető elnök és Vámos
György kuratóriumi tag vett részt. Az ülésen
határozatot hoztak arról, hogy sürgetik a német
kormánynál a német gyárakban kényszermunkán
foglalkoztatottak kártérítését. A közgyűlésen
megválasztott új 16 tagú vezetőségbe választották Verő
Gábort és a Sombor Györgyöt, a NÜB Auschwitz
táborcsoportjának vezetőjét.

M
ag

Szeptemberben Magyarországra látogatott Ámosz Kenan
„Az át Ein Harodba” című könyvének magyarországi
megjelenése alkalmából. A szerzővel a fordító, Ács
Gábor készített interjút a Szombat 1998/januári
számában (28-30. p.). ű
A Wesselényi utcai Alapítványi Iskola főigazgatói
tisztéről lemondott Haraszti György. Az iskola
fenntartását az alapító kanadai Reichmann család a
továbbiakban nem finanszírozza. Peter Tuffo amerikai
nagykövet ősszel meglátogatta az intézményt. A
tiszteletére rendezett fogadáson Surányiné Benedikt
Vera új főigazgató, és Israel Neumann vallási igazgató
fogadta a megjelent a vallási és közéleti vezetőket.
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Szeptember elején vezetőségi ülést tartott a
Mazsihisz és a Bzsh az Újpesti Szeretetotthon új
épületszárnyában. A 40 idős ember elhelyezését
biztosító épületszárny létrehozása 136 millió forintba
került, amit részint a düsseldorfi Hermann-Niermann
közhasznú alapítvány 700 ezer márkája, illetve a
Claims Conference 452,5 ezer márkája fedezett. Az
épületet Dirner Róbert tervezte. Az otthonban a
Heszed-programot valósítják meg a gyakorlatban,
amelyet Talyigás Katalin, a Magyarországi Zsidó
Segélyalapítvány főtitkára ismertetett a vezetőségi
ülésen. Zoltai Gusztáv bejelentette, hogy Lőwy Tamás
főrabbi tölti be az Anna Frank Gimnázium vallási
igazgatói tisztét. Az ülésen egyhangú döntés született
arról, hogy az épülő zsidó tanintézet Scheiber Sándor
nevét vegye fel.
Az Egység 1997/szeptemberi száma ismerteti a
jeruzsálemi magyar intézet, a Máchon Jeruzsálem 1977ben megjelent kiadványát. A kötet címe magyarul:
(Nagy)magyarország zsidó bölcsei és rabbinikus
irodalma 1421-1944. Eredeti címe: Cháchmé Hungárjá
vöhászifrut hatoranit bá -1421-1944. Az intézet héber
neve: Mifál Moreset Jöhudé Hungária. Szerkesztő Jichák
Joszéf Kohén mintegy 200 oldalas bevezetője a kötet
végén megtalálható magyarul is Turán Tamás
fordításában. A mintegy 700 oldalas mű létrejöttét
anyagilag Csengeri (Jehuda) Imre támogatta.

ya

A Valóság 1997/szeptemberi számában jelent meg
Domonkos István Egy másik előítélet” című tanulmánya.

M
ag

A Cafe Babel 24. (Város) számában jelent meg Konrád
Miklós: „A pesti zsidó nő, mint allegória” című
tanulmánya (81-94. p.). Ugyanitt olvasható Joseph
Brodsky „Városkalauz” című írás (ford: Hell Tamás.)
(95-106. p.).
október hónap
október 2.
Ros Hasana alkalmából Horn Gyula miniszterelnök és
Platthy Iván címzetes államtitkár üdvözletet küldött a
hitközség vezetőinek. (Lásd: Új Élet 1997. október 15.

1. p.) A Duna Televízió a zsidó újév alkalmából
bemutatta Sipos András önéletrajzi filmjét „Az én kis
nővérem” címmel.

vé

október 11.
Jom Kippur.
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október 6.
76 éves korában meghalt Hanák Péter történész (19211997.)
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október 16.
A margitszigeti Thermál Szállóban Gyémánt László
festőművész nyitotta meg a Susanne Arvidsson svéd
festőművész kollázsaiból nyílt kiállítást.

M
ag

ya

október 22.
1. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja nyilvános
könyvbemutatót és vitát rendezett Junger Ervin „Bartók
és a zsidó diaszpóra - Adatok Bartók Béla művészi és
társadalmi kapcsolataihoz” című tanulmánykötetének
megjelenése alkalmából. Az ELTE Tanári Klubban (Szerb
u. 21-23.) rendezett vitán Komoróczy Géza
tanszékvezető mutatta be az MTA Judaisztikai
Kutatócsoport által megjelentetett kiadványt és
szerzőjét. Somfai László akadémikus a kötet zenei és
társadalmi kritikáját, a szerző, Junger Ervin a mű
keletkezéstörténetét mondta el.
2. Váli Dezső festőművész Ernst Múzeumbeli
kiállításával együtt mutatták be a festő munkásságáról
készült albumot is, amelyet az Új Mandátum Kiadó
jelentetett meg.
október 25.
A Mazsike Klub vendége Rónainé Ádám Mária, a
Goldmark kórus karnagya volt.
október 26.
1. A Mazsike „Országjárás zsidó szemmel” programja
keretében a Budakeszi régi temetőt, Pilisvörösváron az
ótemetőt, Zsámbékon a volt zsinagógát és a régi
temetőt látogatták meg.
2. Weiss Artúr, a cionista ellenállási mozgalom, a
zsidó önmentés hősének századik születésnapja
alkalmából az Országos Rabbiképző Intézet Dísztermében
a Magyarországi Holocaust alapítvány és az ORI

ltá
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emlékülést tartott. Schweitzer József országos főrabbi
és Szita Szabolcs történész mondott beszédet. Az
eseményen megjelent a svájci követ és a nemzetiségi
államtitkár, Hegyesiné Orsós Éva is. Az Új Élet 1997.
december elsejei számban újra közülték Scheiber Sándor
1948. január 1-én elmondott beszédét a Vadász u. 29ben tartott megemlékezésen. (1. p.)
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október 27.
1. A Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó új könyveinek
sajtóbemutatóját tartották az Írók Könyvesboltjában.
(VI. Andrássy u. 46.). A bemutatott kötetek: Schőn
Dezső: „Istenkeresők a Kárpátok alatt”; Patai József:
„A középső kapu”; Bacskai Sándor: „Egy lépés
Jeruzsálem felé”.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Török Petra
Lesznai Anna „Kezdetben volt a kert” című regényéről
beszélt.
október 29.
Zádor István jeruzsálemi rézkarcaiból rendeztek
kiállítást a Biblical World Galeriában. (VII.
Wesselényi u. 13.)

október 30.
Fotókiállítás nyílt M. Milner és Y. Salomon képeiből
a Ráday u. 28-ban a „Biblia a múzeumban” sorozatban
„Jeruzsálem” címmel.

M
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Októberben emléktáblát avattak az Abonyi utcai
iskola falán Ocskay László százados emlékére, aki
mintegy 2000 üldözött nőt, férfit és gyermeket mentett
meg az Abonyi utcai táborban. A köztársasági elnök
posztumusz aranyérmet adományozott Ocskaynak 1996.
október 22-én. A kitüntetést akkor fia, George Ocskay
vette át a Kovács István New York-i főkonzultól.
Október elején alakult meg Debrecenben a Magyar Zsidó Kulturális és Tudományos Baráti Társaság. A
hitközség dísztermében tartott alakuló ülésen Gaál
Botond professzort, a Debreceni Akadémiai Bizottság
titkárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
professzorát választották elnöknek.

Októberben volt Kishont Ferenc „A házasságlevél”
című darabjának bemutatója a József Attila Színházban.
A premieren megjelent Joel Alon izraeli nagykövet is.
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Októberben a Mazsihisz székházában köszöntötték
kollégák és tanítványok Schweitzer József országos
főrabbit 75. születésnapján. Magyar Bálint
kultuszminiszter levélben fejezte ki szerencse
kívánatait.

vé

A Mazsike Hírlevele 1997/október számában közölte
Menyhárt Krisztina tanulmányát „A bulgáriai
zsidóságról” (7-13. p.)
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A Valóság 1997/októberi számában „A héber nyelv
feltámadásáról” közölt cikket Richard Chaim Schneider.
november hónap

ya

november 1.
1. A Népszabadság 1997. november 1-i „Hétvége”
mellékletében interjú jelent meg Komoróczy Gézával
„Mi, magyarok mára zsidók lettünk” címmel. Hovanyecz
László interjúja egyben tisztelgés Oberlander Baruch
csaknem tízéves magyarországi tevékenysége előtt,
melynek során új dimenziói nyíltak meg az
újjászerveződő, és erősödő zsidóságnak.
2. A Mazsike Klubban Kuncze Gábor belügyminiszterrel
Dési János beszélgetett.

M
ag

november 9.
II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmos győri
püspököt. Az ebből az alkalomból rendezett győri
emlékülésen Schweitzer József országos főrabbi
„Helytállás a felebarátért” címmel előadást tartott. A
Vatikánban tartott ünnepségen Kardos Péter főrabbi
vett részt a Mazsihisz részéről.
november 17.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Szinnay Miklós
tartott előadást „A politikai antiszemitizmus 1870tól” címmel.
november 19.
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Kroó Györgyöt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
tanárát, a Magyar Rádió főmunkatársát Schweitzer
József országos főrabbi és Tóth Emil főkántor
búcsúztatta a Farkasréti temetőben. Kollégái nevében
Kovács János zenetörténész méltatta Kroó György
munkásságát.

vé

november 22.
1. A Mazsike Klubban Révész Sándorral beszélgetett
Kovács András és Agárdi Péter az „Aczél és korunk”
című tanulmány kötetéről.
2. 73 éves korában meghalt Kardos G. György író
(1924-1997).
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november 25.
A Mazsike „Országjárás zsidó szemmel” programja
keretében Dunaharaszti, Kiskunlacháza és Dabas zsidó
emlékeit látogatták meg.
november 26.
Lackó Miklós történész „Zsidó értelmiség a háború
előtt” címmel tartott előadást a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.

ya

A Muszoe közgyűlése úgy határozott, hogy a nácifasiszta bűnök leleplezésében végzett kimagasló
tevékenységükért oklevélben részesítik Szirtes Zoltánt
(post mortem), Randolph L. Braham és Szita Szabolcs
professzorokat. A közgyűlés fő témája a magyarországi
és a külföldi kárpótlások ügye volt.

M
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Az Európai Zsidó Közösségek Tanácsa Thesszalonikiben
tartott közgyűlésén Zoltai Gusztávot a végrehajtó
bizottság tagjává választották.
A debreceni hitközség dísztermében Lengyel László
politológus tartott előadást „Kultúrák és civilizációk
egymásra hatása Európában” címmel.
A néhai hajdúdorogi rabbi, Frankel Sámuel
jahrzeitjén az izraeli „Imré Séfer” haszid közösség 25
tagja Jiszrael Moshe Rosenfeld rabbi vezetésével
Magyarországra utazott, és meglátogatták a rabbi
sírját a hajdúdorogi zsidótemetőben.

r

A Szombat 1997/10 számában Staller Tamás „A
filozófia és a zsidók” című tanulmánya jelent meg (2224. p.). A felvidéki zsidóság jelenét és múltját
Szántó T. Gábor és Bacskai Sándor mutatta be (9-18.
p.).

ltá

„Közép-, és Kelet-Európa a mai Izraelben” címmel a
2000 című folyóirat 1997/novemberi számában jelent meg
Slomo Avineri tanulmánya.
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Konrád Miklós „Közjó és haszonles. A polgárosodás és
a zsidók a XIX. századi Magyarországon” című
tanulmánya jelent meg a Café Bábel, 1997/4 számában
(83-98. p.)
december hónap

december 1.
A Múlt és Jövő 1997/3 „Németek, zsidók és magyarok”
tematikus számának sajtóbemutatóját a Goethe
Intézetben (VI. Andrássy u. 24.) tartották. Előadást
tartott Heller Ágnes, Vajda Mihály, Bacsó Béla és
Halasi Zoltán. Közreműködött Bob Cohen és Tanay Bella.

M
ag

ya

december 6.
1. Pákozdy László Márton emlékülést tartottak a
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, amelyen
Schweitzer József országos főrabbi „Pákozdy Az Ebed
Jahweh Deuterojesaja teológiájában” című művét
elemezte. Schweitzer professzor felajánlotta, hogy a
református egyetem könyvtárát zsidó vonatkozású
irodalommal segíti.
2. A Mazsike vendége volt Israel Sela, a Joint
magyarországi igazgatója.

december 10.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Keresztény - Zsidó teológiai napot tartott a Wesley
János Teológiai Főiskolán (VIII. Dankó u. 9.).
Előadást tartott Deutsch László főrabbi „Az első
szentély pusztulása, a babilóniai Talmud
keletkezésének kora”; Iványi Gábor főigazgató „Az Úr
törvénye tökéletes, felüdíti a lelket”; Streit Sándor
körzeti elnök „A józsefvárosi zsinagóga története”

címmel. A rendezvényt koncert zárta Vince Ferenc
főkántor és Fűzfa Júlia énekesnő közreműködésével.
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december 11.
A CEU Gellner termében Konrad Kwiet ausztráliai
vendégprofesszor tartott előadást „Hitler,s „willing
executioners" and the "final solution": the Goldhagen
debate and is consequences” címmel.
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december 13.
1. Fehér László festőművész kiállítása nyílt meg a
bécsi Lichtenstein palotában.
2. „Néprajzi kutatások, napjaink magyarországi zsidó
kultúrája” címmel az ELTE Antropológiai Tanszékének
hallgatói tartottak előadást az Oneg Sabbat Klubban.
december 16.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Heine születésének
200. évfordulóján az ELTE és a Goethe Intézet közös
konferenciát tartott. Az Oneg Sabbat Klub emlékestjén
pedig Lichtmann Tamás irodalomtörténész ismertette
Heine-kutatásai eredményét.

ya

december 17.
1. Radnóti Miklósról beszélgettek a Bálint Zsidó
Közösségi Házban Somhegyi György vezetésével.
2. Az ÉS 1997. december 17-i számában jelent meg
annak a bemutatónak a szövege, amelyet Komoróczy Géza
mondott az Írók Könyvesboltjában november 13-án Konrád
György „A láthatatlan hang” című könyvéről (5. p.).
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december 19.
A Yahalom Zsidó Szabadegyetem Bálint Házbéli
helyiségében Schweitzer Gábor tartott előadást „Izrael
és a diaszpóra viszonya - egykor és most” címmel.

december 20.
1. Az Építők Székházában zsidó szervezték először
szervezték meg közösen az országos hanuka-bált. A
tömegeket megmozgató nagysikerű bálon jelen volt, és
az ünnep jelentőségéről beszélt Schweitzer József
országos főrabbi. A zenét a Lauder Javne Klezmer
Zenekara és a Pannónia Klezmer Együttes szolgáltatta.
Fellépett Gerendás Péter.

2. „Zsidó tematika a századforduló regényirodalmában
Csiky Gergelytől Török Gyuláig” címmel Schweitzer
Gábor tartott előadást az Oneg Sabbat Klubban.

vé
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december 22.
Maimonidész "útmutatása" a Kabbala irányába.
Kerekasztal- beszélgetés a középkori vallásbölcselet
metszéspontjairól a Yahalom Zsidó Művelődési
Kutatócsoport és a Klub szervezésében. (Bp. Gerlóczy
u. 4.) Vendégek: Heller Ágnes, Donáth László,
Schweitzer József, Geréb György, Borbély Gábor, Babits
Antal.
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december 24.
1. Hanuka első napja. A Vatikán kertjében, illetve
Titus diadalívénél zsidó hanuka-szertartást celebrált
Elio Toaff rabbi. A szertartáson részt vett Oscar
Luigi Scalfaro olasz köztársasági elnök, valamint a
római főpolgármester is.
2. A Szombat és a Bálint Zsidó Közösségi Ház közös
rendezvényt szervezett „Zsidók a nem-zsidó társadalom
ünnepén” címmel. A gyertyát Baruch Oberlander
gyújtotta meg.
december 26-30.
Az UJS téli táborozást szervezett Királyréten.
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december 27.
1. A Mazsike hanuka estjének vendége Raj Tamás
főrabbi volt, a közös gyertyagyújtás után könyv
bemutatóra is sor került.
2. Szolnokon közös zsidó és keresztény évbúcsúztatót
rendezett a Magyar - Izraeli Baráti Társaság, a
Keresztény - Zsidó Társaság és a helyi hitközség. A
rendezvényen Hamar István református lelkipásztor és
Rónai András rabbijelölt a felekezetek közötti
megbékélésről szólt, végül a Goldmark kórus, Fekete
László és Tóth Emil főkántorok, és a Szolnok megyei
kántorok kórusa adott hangversenyt.
3. Az Újpesti hanuka ünnepséget a helyi
kábeltelevízió is közvetítette.

december 30.
„Klezmer és irodalom” címmel rendeztek műsoros estet
a Petőfi Csarnokban. Közreműködött Sebestyén Márta, a
Budapester Klezmer Band, a Caleidophon együttes,

Gryllus Dániel, a Vujicsics együttes, Fekete László
kántor, Heller Ágnes filozófus, Mezei András költő,
Székelyi József színművész, Hey Band, Bertalanfalvy
Attila színművész és Zoltai Gusztáv.

vé
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Decemberben készültek el az egri kis zsinagóga
felújítási és hasznosítási tervei. Az önkormányzat a
felújítás után kulturális intézményként hasznosítja a
32 millió forintos költséggel renovált épületet. Ebből
12 milliót az egri önkormányzat finanszírozott, a
többit a Központi Környezetvédelmi Alapból fedezték.
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Decemberben halt meg két jiddis tudós Bihari József
(1908-1997) és Hutterer Miklós (1930-1997). A Szombat
1998/2. számában Szabó Vera írt búcsúztató cikket
mindkét tudósról (32. p.).
Domán Istvánt 75. születésnapján a Síp utcában
köszöntötték a hitközség vezetői és a rabbikar
képviselői.

ya

A Kolozsvári Tudományegyetem Judaisztikai Oktatási
és Kutató Intézete 90. születésnapján díszdoktorává
avatta Carmilly-Weinberger Mózest, a kolozsvári
hitközség egykori főrabbiját, az intézet alapítóját.
Az avatáson a Mazsihisz nevében Schweitzer József
országos főrabbi, és Neumann Ernő kolozsvári főrabbi
köszöntötte. Az ünnepségen részt vett Haraszti György
történész is.

M
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A Mazsike Klubban minden pénteken 20 órától az UJS
tartott összejövetelt.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban az ELTE ÁJTK Római
jogi tanszéke és a Chabad Lubavics talmudi és zsidó
jogi könyvtárat nyitott. A könyvtár létrehozásában
segítséget nyújtott a Soros Alapítvány Open Society
Institute Higher Education Support Project is.
1997 végén Natan Scsaranszkij kereskedelmi miniszter
és magyar kollégája Budapesten írta alá az izraelimagyar szabadkereskedelmi megállapodást, amely 1998.
február 1-én lépett életbe.

Az Új Művészet 1997/decemberi számában Kollár József
elemző cikket jelentetett meg a Zsidó Múzeum
„Diaszpóra és művészet” című kiállításáról.
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r

A Buksz 1997/4. számában Rugási Gyula tanulmánya
jelent meg „Móse Maimuni és a zsidó filozófia” címmel.
(424-431. p.)
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Vita bontakozott ki Karády Viktor „Zsidóság,
polgárosodás, asszimiláció” című kötete kapcsán a
Buksz hasábjain. Gyáni Gábor a Buksz 1997/3. számában
kritikát közölt „Polgárosodás mint zsidó identitás”
címmel (266-278. p.) Karády a Buksz 1998/1. számában
válaszolt „Zsidó és nem zsidó polgárosodás? Válasz
Gyáni Gábornak” (9-19. p.) című tanulmányában. A
viszontválasz ugyanebben a számban jelent meg
„Forráskritika és bizonyítás” címmel. (20-28. p.)

Az Egység 1997/decemberi számának melléklete a
Jeruzsálemi Krónika, amely nyolc oldalon Jeruzsálem és
a szentély felszabadulásáról „tudósít”. A magyar
összeállítás a Cronicle hasonló című mellékletének
felhasználásával készült. (szerk: Jiszráel Scheib.)
A Századok 1997/6. számában Gyáni Gábor „A
középosztály társadalomtörténete a Horthy-korszakban”
címmel írt tanulmányt (1265-1303. p.).

ya

Az 1997 év folyamán:

M
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Az „Élet és Irodalom” című hetilap, folytatásokban
közölte Balla Zsófia: A zsidó kantin című
novellafüzérét.
A Replika című folyóirat „Bizonytalan identitások az
Új Európában” című különszámában Erős Ferenc és Ehman
Bea tanulmánya jelent meg „Jewish Identity in Hungary.
A Narrativ Modell” címmel. (121-133. p.).
Demeter Lajos „A sepsiszentgyörgyi zsidótemető
sírkövei” című tanulmánya jelent meg a
Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum Évkönyvei 2.
kötetében .

Náci arany - svájci alvószámlák:

M
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A brit külügyminisztérium 1996. szeptember 10-én
nyilvánosságra hozott jelentése óta - amelyben a
svájci bankok által a náci Németországtól átvett,
legkevesebb 500 millió dollár értékű arany sorsáról
esett szó -, újabb és újabb tényekre derült fény a
semleges Svájc és a náci Németország üzleti
kapcsolatairól.
1997. július 23.
A svájci bankok világszerte megkezdik a második
világháború idején elhelyezett, azóta alvó bankbetétek
jogosultjainak a felkutatását. Magyarországon a
névsort a Népszabadság 1997. július 23-i száma tette
közzé a svájci bankszövetség által fizetett
hirdetésként a 16-19. oldalon. Ságvári Ágnes egyetemi
tanár, a Fővárosi Levéltár egykori főigazgatója úgy
vélte, hogy a névsor közzététele csupán a bankok
önigazolása, ugyanis nem a betéttulajdonosok nevét
kellett volna közölniük, hanem az 1945-ig elhelyezett
kelet-európai és magyar tőkealapok fölött rendelkező
személyek nevét. Így a nagyobb tőkék - például Weiss
Manfréd cégeinek- sorsát homály fedi A
számlatulajdonosok kisbetétesek voltak a tőkelapokhoz
képest. (Lásd Pelle János: A zsidó vagyon sorsa.
Interjú Ságvári Ágnes történésszel. In: Erec, 1998/ 6
szám 4-5. p)
A Népszabadság 1997. november 29-i számának 8.
oldalán tették közzé a 37 magyar származású
számlatulajdonos nevét. A keresésre, képviseletre és
lebonyolításra az Andrási és Társai ügyvédi Iroda
kapott megbízást. Októberben a Svájci Kulturális
Alapítvány kétnapos konferenciát rendezett Budapesten
„Svájc, Magyarország és a második világháború” címmel.
A konferencián előadások hangzottak el arról, hogy
milyen motivációk alapján döntött úgy a svájci
kormány, hogy szembenéz második világháborús múltjával
- az alvószámlák kapcsán. Bernard Stettler, a bázeli
Svájci Bankszövetség igazgatója, és Lukas Berlinger
pénzügyminiszter előadása után történészek számoltak
be az ún. Bergier-bizottság jelentéséről, amely az
alvószámlákat kutatja. Szita Szabolcs, Zoltai Gusztáv
és Korn József Magyarország érintettségéről tartott
előadást.
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1997. december 1.
Londonban kétnapos konferenciát rendezett a brit
külügyminisztérium a náci arany hasznosításáról. A
tanácskozáson 40 ország történészei, politikusai és
levéltárosai próbáltak fényt deríteni arra, hogy
milyen ügyleteket folytatott Svájc és más semleges
ország a náci Németországgal. A mintegy 5,5 tonna náci
arany őrzése miatt Nagy-Britannia és az Egyesült
Államok is rossz fénybe került. Az amerikai küldöttség
vezetője, Stuart Eisenstat szerint az elrabolt
műkincsek kapcsán-Svájcon kívül Spanyolország,
Portugália, Svédország és Argentína felelőssége is
felvetődik.
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A Yahalom Zsidó Szabadegyetem előadásai az Országos
Rabbiképző Intézet második emeleti előadótermében:
január 9.
Staller Tamás „Fejezetek a zsidó etika
történetéből”.

január 16.
Bence György „A nacionalizmus filozófiája”.
január 23.
Hajdú István „A képtilalom és a XX. századi
festészet”.

ya

január 30.
Balassa Péter: Kafka és a zsidóság.

M
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február 6.
Gábor György „Miért pont a farizeusok?”
február 13.
Kovács M. Mária „Az orvosi és ügyvédi kamara numerus
clausustól a zsidótörvényekig”.
április 7.
A zsidó Komlós Aladár. Heller Ágnes és Kőbányai
János beszélgetett Komlós Aladár „Magyar-zsidó
szellemtörténet a reformkortól a holocaustig” című
kötetéről.
április 10.

Róbert Péter „A numerus clausus és háttere, avagy
miért nem lett zsidó egyetem Magyarországon a 20-as
években”.
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április 17.
Somlyó Bálint „A természet keltette rettegés
történetisége: Hermann Cohen és Walter Benjamin.”
Házimuzsika. Felléptek Pasqualini Éva ének és
Pasqualini Zoltán zongora.

vé

április 24.
Csorba László „Reform - polgárosodás- asszimiláció”.
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május 8.
Dénes Iván Zoltán „Az Eltorzult magyar alkat és a
Zsidókérdés. Bibó István viszonya Németh Lászlóhoz egy
esszé tükrében”.
május 15.
Látogatás a Zsidó Múzeum Diaszpóra (és) művészet
című kiállításán. Tárlatvezetők: Szegő György és Thury
Levente.
május 22.
Hídvégi Máté „A magyarországi haszidizmus”.

ya

május 29.
Toronyi Zsuzsanna „Karitász és judaizmus. A Pesti
Chevra Kadisa a múlt században”. Török Petra „Lesznai
Anna "kertje" és világa”.
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június 5.
Novák Attila „Cionista portrék- Kőrősi Ferenc és
Szilágyi Ernő”. Schweitzer Gábor „…gyötör az a
gondolat, hogy nem dolgoztam eleget." - Az emlékirat-,
és naplóíró Angyal Dávid”.

december 4.
Könyvbemutató. Babits Antal „Maimonidész és a
titkosírás "A tévelygők útmutatója" című műve
tükrében”. Rugási Gyula „A bölcsesség és szív
Maimonidésznél”.

december 18.
Bendl Júlia „A filozófus Lukács György és a
zsidóság?”

A Yahalom előadásain kívül Szabó Vera hat részes
jiddis irodalomtörténeti szemináriumsorozatot indított
a Bálint Közösségi Házban.
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A CEU Jewish Studies előadásai:

vé

A Central European University The Joint Senate/Trustee
Committee on Jewish Studies folytatva az 1996/97 évben
kezdett hagyományt, az 1997/1998. tanévre az alábbi
témákat hirdette meg (a programok fő szervezője Kovács
András):
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Leonard Mars (University of Wales): Discontinuity,
tradition and Innovation: anthropological reflections
on jewish identity in contemporary Hungary.
Shlomo Avineri (Hebrew University): The
international and domestic contests of the israelipalestinian peace progress.
Martha Keil (Institute of the History of the Jews in
Austria): Wives, maids, businesswomen: jewish women is
medieval Austria.
Ladislau Gyemant (Babes-Bolyai Ubiversity): The Jews
of Romania: a historical destiny.

ya

Janos Pelle: "Then the blood": blood libels after
the holocaust.

M
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Victor Karady (Centre National de la Recherche
Scientifique): Sociological problems of jewish
assimilation.
Stanislaw Krajewski (Warsaw University): Jews and
communism in Poland.
Andras Kovacs (Eötvös Lorand University): Antisemitism in postcommunist Hungary.
Martin Butora (Collegium Budapest): Video holocaust
testimonies is Slovakia.

Eseménytár
az 1998. év zsidó vonatkozású krónikája
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január hónap
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január 1.
Lemonddott a Mazsök titkári tisztségétől Hajósné dr.
Vértes Antónia, mert úgy érezte, hogy a ZSVK budapesti
irodájának alelnöke, Bakos Lajos, és Korn József, a
Bzsh elnöke olyan mértékben szólt bele munkájába,
amely már veszélyeztette a közalapítvány
tevékenységét. A titkári teendőket ideiglenesen Sebes
Gábor vette át.
január 10.
A Mazsike vendége volt a Habonim Dror ifjúsági
szervezet.
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január 12.
A bonni kormány és a Jewish Claims Conference (JCC)
megállapodást írt alá egy 200 millió márkás különleges
alap létrehozásáról, amelyet a nácizmus kelet-európai
üldözötteinek megsegítésére hoztak létre. Az alap
elsősorban azoknak folyósít segélyt, akik eddig még
semmilyen formában nem kaptak segélyt, és rossz
körülmények között élnek. A JCC budapesti irodája az
év végéig mintegy 500 igényjogosult adatait
továbbította Frankfurtba. Az igényjogosult túlélők
köre mintegy 4000 fő. A kedvező elbírálás esetén négy
éven keresztül havi 250 márka nyugdíj-kiegészítést
kapnak havonta 1998. július 1-ig visszamenően. A
Mazsihisz január végén kezdte folyósítani azt a
fejenként 400 dolláros segélyt, amelyet a svájci
kormány külön alapjából kapott. A jogosultak száma
19600 fő.
január 14.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban mutatták be "A határ
és a határolt. - Töprengések a magyar-zsidó irodalom
létformáiról" címmel megjelent kötetet. A Yahalom
kiadványa az 1996 januárjában a Szombat folyőirattal
közösen rendezett konferencia előadásainak
szerkesztett változata. A bemutató vendégei Gábor

György, Hetényi Zsuzsa, Szabó Vera és Szegő György
voltak.
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január 17.
A Mazsike Klub vendége Kúnos Péter, a Magyar
Sakkszövetség elnöke volt.

vé

január 18.
A 84 éves korában elhunyt Schwartz István Mihályt, a
MUSZOE elnökségi tagját Schweitzer József országos
főrabbi temette a Kozma utcai temetőben.
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január 19.
A Hunyadi téri körzetben keresztény - zsidó
találkozót tartottak. Chist György esperes a II.
vatikáni zsinat tanításáról, Domán István főrabbi a
zsidó házasságról szólt.
január 24.
A Mazsike Klubban bemutatta műsorát az 1997
júniusában megalakult Pannónia Klezmer Band. Az
együttes vezetője Zsákai Ferenc Gyula zongorista.
Tagjai: Szombathelyi Lilla hegedű, Dávid József
klarinét, Rózsa István tuba, Simonkovics István dob.
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január 26.
Fejtő Ferenc „A zsidó és az Úristen” című könyvéről
rendezett kerekasztal-beszélgetést a Merlin Klub és a
Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Kutatócsoport a
Merlin Színházban.( Bp. V. Gerlóczy u. 4.). A
beszélgetés résztvevői Jelenits István, Donáth László,
Karasszon István, Veres András, Kálmán C. György,
Gábor György, Babits Antal voltak.
január 27.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Szegő György tartott
előadást Budapest építészetének zsidó vonatkozásairól.
január 28.
Molnár Ferenc zsidóságáról Veres András
irodalomtörténész tartott előadást a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
január 29-30.
Kétnapos konferenciát rendeztek Bécsben a náci
gyermekgyilkosságokról.
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január 29.- február 5.
Közösség elleni izgatás miatt másodfokon tárgyalta a
Fővárosi Bíróság Szabó Albert perét. A per tárgya az
1996. október 23-án a Szabadság téren elmondott, a
magyarországi zsidóságot gyalázó volt. 1997. július 3én a Fővárosi Bíróság elsőfokon felmentő ítéletet
hozott. A Legfelsőbb Bíróság 1998. február 5-én
helybenhagyta az ítéletet: 1 év szabadságvesztés 3
évre felfüggesztve.
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január 31.
Nádas György író volt a Bálint Zsidó Közösségi Ház
és Albert Györgyi vendége.
Januárban temették Kroó György zenetörténészt. A
Farkasréti temetőben Schweitzer József országos
főrabbi, Szabolcsi Miklós irodalomtörténész, Sólyom
György zenetörténész, és Tóth Emil főkántor
búcsúztatták.
Januártól a Mazsike ügyvezető igazgatója GalambosGoldmann Tamás, titkára pedig Hahn Fanni, akik az
1997. szeptemberében lemondott Simonyi Péter, és több
elnökségi tag helyére pályázat útján nyerték el a
tisztségeket.

ya

A Debreceni Zsidó Hitközség kulturális, szociális és
hitéleti együttműködési szerződést kötött a határon
túli Szatmár, illetve Nagybánya zsidó hitközségeivel.
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Mikó Zoltán vezérkari repülőszázados Országház u.
28. számú egykori lakóháza falán Demszky Gábor
főpolgármester avatott emléktáblát a százados
embermentő tevékenységére emlékezve. Koszorút
helyezett el Lazarovits Ernő a Mazsihisz nevében, Mécs
Imre a parlament képviseletében.
Januárban temették Csillag István sebész főorvost, a
magyarországi orvostörténet zsidó vonatkozásainak
kutatóját. A Rákoskeresztúri temetőben Schweitzer
József országos főrabbi és Tóth Emil főkántor
búcsúztatták.
Engländer Tibort választották a Merkáz neológ
cionista mozgalom alelnökévé.

A Mazsihisz és a Bzsh együttesen létrehozta a Zsidó
Idegenforgalmi és Kulturális Központot (Zsikk). A
Zsikk működésének bázisa és szervező partnere a
Budapesti Zsidó Múzeum.
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Megtartotta első ülését a Magyar Auschwitz
Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ. Verő
Gábor ügyvezető elnök beszámolójában elmondta, hogy
folyamatban van a szervezet közalapítvánnyá
nyilváníttatása Holocaust Dokumentációs Központ Emlékhely elnevezéssel. Éves beszámolójában említést
tett arról, hogy a szervezet kísérletet tett a Rumbach
Sebestyén utcai zsinagóga, illetve a Dózsa György úti
egykori zsinagóga (ma sportcentrum) megszerzésére
székház céljára. A folyamatos munka egyre kevésbé
oldható meg megfelelő elhelyezés nélkül. A kuratórium
tiszteletbeli tagja lett Randolph L. Braham
professzor, Reuvéni Sári történész, Rudolf Vrba
professzor. Új hazai tagokat is választottak Hegyesiné
Orsós Éva, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
államtitkára, Sárközi Sándor, a Measz elnöke és
Baczoni Gábor, a BM központi irattárának vezetője
személyében. A szervezet tudományos teljesítményét
Szita Szabolcs tudományos vezető foglalta össze. A
szervezet az utóbbi időben tapasztalható cigányellenes
hangulat, illetve hangulatkeltés miatt a cigánysággal
szolidáris nyilatkozatot fogadott el. Mielőbb el kell
kezdeni a tárgyi emlékek gyűjtését, amely egy későbbi
holocaust múzeum alapja lehetne - mondta Szita
Szabolcs.
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A Mozgó Világ 1998/januári tematikus száma a
rasszizmussal foglalkozott (1-125. p.). In: P. Szűcs
Julianna „Etűdök gépzongorára”; Szabó Miklós „Az
előítélet neutralizmusa”; Lengyel László „A fölösleges
faj”; Sükösd Mihály „A másik, a másik”; Révész Sándor
„Zsigány a ködben”; Rádai Eszter "Beteljesült rajtunk
az utópia bosszúja" - Interjú Csepeli Györggyel”;
Tódor János "Bánom is én, hogy gettó vagy nem
gettó". - Riport utcán, presszóban, kocsmában”;
Győrffy Iván "Rossz emberek a maszekok, a cigányok,
néha a zsidók". - Riport az egyetemen”; Ludassy Mária
„Fasizmus francia módra. - Adalékok a jobboldali
radikalizmus történetéből: Franciaország 1797-1937”;
Kovács M. Mária „Ügyvédi és orvosi politika a

zsidótörvények idején”; Polonyi Péter „A zsidó
identitásról”. Konrád György: „A láthatatlan hang”
című könyvéről írt cikket.
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A Szombat 1998/1 száma a cionizmus 100 éves
évfordulójára emlékezik. A tematikus számban megjelent
Mario Vargas llosa beszéde a Jeruzsálem-díj átvétele
alkalmából (9-12. p.); Balázs Gábor „Az alija
megítélése a halacha irodalmában” című tanulmánya (1317. p.); Amosz Oz „Megváltoztatta-e Izrael vízióit?”
(17-21. p.), valamit egy összefoglaló az 1997
szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémián rendezett
centenáriumi konferenciáról (21-23. p.).
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A História 1998/1. számában Sipos Péter „A
’kirekesztés’ Magyarországon. – Zsidókérdés a két
világháború között” címmel írt tanulmányt.
február hónap

február 3.
Pók Attila, az MTA Történettudományi Intézetének
igazgató-helyettes tartott előadást a Bálint Zsidó
Közösségi Házban „Bűnbakkeresés a magyar politikai
gondolkodásban” címmel.
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február 4.
Raphi Israeli, a Héber Egyetem professzora tartott
előadást a Deák téri evangélikus templom nagytermében
„A cionizmus és az arab-izraeli kapcsolatok” címmel. A
rendezvényre a Keresztény - Zsidó Társaság
szervezésében került sor.
február 7.
Örmény estet rendeztek a Mazsike Klubban. Meghívott
vendégek voltak: Avanesian Alex, az Országos Örmény
Önkormányzat elnöke, Kabdebó Lóránt irodalomtörténész,
a Miskolci Egyetem dékánja, Dobos Marianne újságíró,
Krajcsír Piroska újságíró, Moldován Domokos
filmrendező.
február 8.

ltá
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1. "Ez mind te vagy" - Popper Péter rendhagyó
lélektani tanfolyam irodalomkedvelőknek a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
2. Történelemtanárok úti beszámolót tartottak a Yad
Vasem Intézet meghívására Izraelben töltött
tanulmányútról a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
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február 9.
1. Schőner Alfréd hétfőnként audiovizuális programot
tartott a Bálint Zsidó Közösségi Házban „Gondolatok a
Szentírás olvasása” közben címmel.
2. Baruch Oberländer ünnepélyes hajnyírást rendezett
fia, Nathan harmadik születésnapján a Vasvári Pál
utcai zsinagógában.

ya

február 11.
1. Komoróczy Géza „A holt-tengeri tekercsek zsidó
szemmel” címmel tartott előadást a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
2. Staller Tamás, az Országos Rabbiképző Intézet
igazgatóhelyettese „Maimonidész helye az egyetemes
filozófiatörténetben” címmel a Yahalom szervezésében
tartott előadást.
3. Születésének 100. évfordulóján temették el
Szilárd Leó hazaszállított hamvait a Kerepesi úti
temető akadémiai parcellájában. Az 1964-ban elhunyt
világhírű magyar származású fizikus hamvait az ELTE
Fizikai Társulat és a magyar kormány közreműködésével
hozták haza Kaliforniából.
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február 15.
A Kossuth Rádió emlékműsort sugárzott Benoschofsky
Ilona emlékére. A Névjegy című műsorban Moldova György
beszélgetett a nemrég elhunyt muzeológussal.
február 16.
1. A vegyes házasságok problémáiról beszélt Kapusi
Gyula családterapeuta a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
2. Mose Moskovits professzor a két háború közötti
kulturális életről tartott előadást a Hunyadi téri
körzet Generációk Klubjában.
február 20.
„Volt egyszer egy kávéház…” címmel Schweitzer Gábor
előadása hangzott el a Bálint Zsidó Közösségi Házban.

ltá

r

február 21.
Két magánszemély kezdeményezésére neonáci emlékezést
szerveztek a Várban. Az 1945-ben a Várba szorult náci
hadseregrészek sikertelen kitörési kísérletének
kívántak emléket állítani. A Fasizmus Üldözötteinek
Érdekképviseleti Fóruma 1998. március 18-án tiltakozó
nyilatkozatot juttatott el a belügyi hatóságokhoz
amiatt, hogy nem tiltotta be az illegálisan működő
náci szervezetek működését, illetve rendezvényét.
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február 22.
Szolnokon a reformárus gyülekezeti termében „A
magyar zsidóság története a XIX-XX századi magyar
irodalom tükrében” címmel tartott előadást Raphi
Israeli professzor.

február 23.
Izrael az ezredforduló küszöbén címmel Dán Ofry, az
izraeli Új Kelet című napilap főszerkesztője tartott
előadást a Mazsihisz Dísztermében a Magyar - Izraeli
Baráti Társaság vendégeként.

ya

február 24.
Scheiber Sándor-díjjal tüntette ki Raj Tamás
főrabbit, a Makkabi Kiadó igazgatóját a művelődési
miniszter. A díjat 1995-ben Fodor Gábor akkori
művelődési miniszter alapította. A kuratórium
elnökeként Schweitzer József országos főrabbi méltatta
a kitüntetett kiadói és irodalmi munkásságát.

M
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február 25.
Lukács György zsidóságáról tartott előadást Bendl
Júlia filozófiatörténész a Bálint Zsidó Közösségi
Házban. A rendezvényt közösen szervezték az ORI
Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportjával.

február 26.
A Keresztény - Zsidó Teológiai Napnak a Frankel Leó
utcai zsinagóga adott otthont. Singer Ödön főrabbi
„Társadalmi törvények Mózes második könyvében” címmel
tartott eladást, Karasszon István református teológiai
professzor „A természeti teológia az Ószövetség
tükrében” témáról beszélt. A rendezvényt a Goldmark
kórus zárta, Fekete László és Tóth Emil főkántorok
közreműködésével.

február 28.
Az Oneg Sabbat Klub vendégei voltak a Mazsihisz és a
Bzsh vezetői.

vé
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r

Február végéig a mintegy 20000 jogosultból 2500-an
kapták meg a svájci kormány külön alapjából átutalt,
személyenként 400 dollár kárpótlást a Mazsöktől.
Április végére az összes jogosult hozzájutott a svájci
kárpótláshoz.
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80 éves korában meghalt Reinhold Sándor, a
kiskunhalasi hitközség elnöke. Kiskunhalason
Schweitzer József országos főrabbi és Tóth Emil
főkántor búcsúztatta a Mazsihisz vezetőinek, Feldmájer
Péter és Zoltai Gusztáv jelenlétében. A kiskunhalasi
hitközség új elnöke Raáb András lett.
Scheiber Sándort posztumusz Magyar Örökség-díjjal
tüntették ki.

ya

Ávrahám Berg, a Szochnut és a Cionista
Világszövetség elnöke egy napos villámlátogatása során
svájci humanitárius alap támogatásáról szóló utalványt
adott át néhány idős embernek (a 100 éves Barinkai
Ferencnének, a 72 éves Mészáros Bertalannénak, a 88
éves Sólyom Lilinek, a 85 éves Jakab Mártának, a 72
éves Debreceni Ilonának, a 83 éves Bleier Bélának és a
83 éves Padus Verának) a Hotel Intercontinental
Szállóban rendezett ünnepségen. Burg a magyarországi
zsidó szervezetekkel és intézményekkel ismerkedve
eszmét cserélt a kárpótlás aktuális kérdéseiről.
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A Joint vezetőtestületi ülését Berlinben tartotta,
ahol a szervezet új irodáját is felavatták. A
Mazsihisz képviseletében Lazarovits Ernő vett részt az
ülésen. A tanácskozás fő témája a zsidók kárpótlásának
ügye volt.

A Szombat 1998/2. számában jelent meg Novák Attila:
„Fordulatok előtt. Cionizmus az 1938-40 közötti
Magyarországon” címmel (24-19. p.).
március hónap

ltá

r

március 5.
1. Március 5-17. között kilenc koncertet adott
Izraelben a Budapester Klezmer Band.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban „A kövek üzenete”
címmel Erdélyi Lajos fotókiállítását Ágoston Vilmos
író nyitotta meg.

vé

március 6.
A zsidó esküvő folklórjáról Mogyoró Gábor tartott
előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
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március 8.
A Magyar Hasomér Hacair 70 éves jubileumán
emlékünnepséget rendeztek a Goldmark teremben.
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március 10.
1. Az izraeli követségen fogadást rendeztek a két
állam közötti diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének
10. évfordulója alkalmából.
2. Az Élet és Irodalom című hetilapban hónapokon
keresztül vita folyt a Holocaust magyarországi
történetéről. A vitaindító cikket Karsai László írta
„Ők és mi” (1998. március 10.) címmel. Április 10-én
Stark Tamás „Hatvanezer” című cikke együtt jelent meg
Karsai László válaszcikkével az áldozatok számáról.
Május 1-én ifj. Koszorús Ferenc „Koszorús páncélosai tények és legenda” címmel apja szerepéről ír a készülő
csendőrpuccs leverésében; Gosztonyi Péter „Miről
tudott Horthy?” című, a kormányzót mentegető írásának
állításait május 15-én cáfolta Karsai László „Horthy
és a Baky-puccs”, és Ungváry Krisztina „Hinni és tudni
- a magyar vezetés és a deportálások” című cikkeikben.

március 13.
Bárász Tamás „Az internet és a zsidók” címmel
tartott előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
március 14.
Az Oneg Sabbat Klubban Róbert Péter tartott előadást
a zsidó áldozatvállalásról az 1848-49-es
szabadságharcban.

március 15.
1. A Debreceni Magyar - Zsidó Kulturális és
Tudományos Baráti Társaság jubileumi megemlékezésén
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Gergely Judit professzor méltatta az 1848-49-es
szabadságharc jelentőségét. Schweitzer József országos
főrabbi a zsidók szerepéről beszélt a
szabadságharcban. A zsidótemetőben nyugvó Hollander
Gyula, Popper Mór és Popper Alajos zsidó honvédek
síremléknek koszorúzásával ért véget az debreceni
ünnepség.
2. A Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat a
Magyar Irodalom Házának Dísztermében emlékezett a
szabadságharc 150-ik évfordulójára március 25-ém
(1056. Bp. Károlyi M. u. 16.). „A zsidók részvétele a
szabadságharcban” című megemlékezésen beszédet
mondott, illetve előadást tartott Vitányi Iván,
Schweitzer József, Frölich Róbert, Spira György, Voigt
Vilmos és Németh G. Béla. Az esten fellépett Fekete
László, a Veszprémi Klezmer Band, Galkó Balázs és
Röhrig Géza. A Múlt és Jövő 1998/1. száma 1848-as
különszám, amelyet az ünnepségen bemutattak.
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március 16.
1. Elkészült a holocaustról szóló vatikáni
dokumentum. Az „Emlékezünk - gondolatok a Shoáról”
című dokumentum kézhezvétele előtt Gyulay Endre
Szeged-Csanádi püspök a Népszabadság 1998. március 18i számában úgy nyilatkozott, hogy "nincs szükség arra,
hogy a hazai egyház külön nyilatkozatban szóljon a
múlt bűneiről." Az Új Élet 1998. április 1-jei száma
teljes terjedelemben közölte a pápai dokumentumot (12. p.), amelyet II. János Pálon kívül a Zsidósághoz
Fűződő Vallási Kapcsolatok Bizottsága nevében Edward
Idris Cassedy bíboros elnök, Pierre Duprey
főtisztelendő, alelnök és Remi Hoeckman tisztelendő,
titkár írt alá. A nyilatkozat öt fejezetből áll: 1. A
Soá tragédiája és az emlékezés kötelessége; 2. Amire
emlékeznünk kell; 3. A zsidók és keresztények
kapcsolatai; 4. A náci antiszemitizmus és a Soá; 5. A
közös jövő. A Szombat 1998/5. számában Hankiss Ágnes,
Pelle János és Ungváry Rudolf mondott véleményt a
Vatikán állásfoglalásáról (3-7. p.). Mind a hazai,
mind a nemzetközi zsidó szervezetek a mindenkori
egyházi vezetők, és különösen XII. Pius pápa
elmarasztalását hiányolták a dokumentumból. A
felelőssé tehető egyházi vezetők megnevezése helyett
név szerint felsorolja a dokumentum azokat az egyházi
személyiségeket, akik felléptek a faji diszkrimináció,
a náci üldözés ellen. A Mazsihisz állásfoglalása (Új
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Élet 1998. április 1. 2. p.) is ambivalens a
dokumentummal kapcsolatban. A köszönet mellett
megfogalmazódik, hogy az egyes történelmi személyek
felelősségének, valamint a Soá okainak megítélésében a
dokumentumban foglaltaktól eltérő a Mazsihisz
álláspontja.
2. Az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulójának
tiszteletére a Rákoskeresztúri temetőben a HM Tábori
Rabbinátusa megemlékezést tartott az elesett zsidó
honvédek emlékére. Beszédet mondott Zoltai Gusztáv
ügyvezető. igazgató, Fodor István államtitkár és
Fröhlich Róbert vezető tábori rabbi. A liturgiai
teendőket Fekete László főkántor látta el.
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március 19.
A Közép-Európai Egyetem Nádor u. 9. szám alatti
épületében Edith Wenzel, a Technical University of
Aachen tanára „Medieval antisemitic legends: ritual
murder and host desacration” címmel tartott előadást.
március 20.
Az Intercontinental Szálló falán emléktáblát avatott
Sampayo Garrido és Carlos Branquinho egykori portugál
diplomaták tiszteletére a Budapesten tartózkodó
Antonio Guterres portugál miniszterelnök. A küldöttség
tagja volt Joshua Ruah főrabbi is, aki ellátogatott a
magyarországi hitközség intézményeiben.
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március 21.
1. Alapítványt hoztak létre a makói zsinagóga
megmentésére. Báron Zsuzsanna, a kuratórium tagja a
sajtó képviselőinek elmondta, hogy Dél-Alföld
regionális múzeumát kívánják létrehozni a helyrehozott
épületben. Az alapítványt a Mazsihisz, a makói
önkormányzat és külföldön élő zsidók adományaiból
hozták létre.
2. A Mazsike és a Keresztény - Zsidó Baráti Társaság
emlékestet szervezett a magyarországi zsidóság 18481849-es szerepéről. A Garay utcai Klubban előadást
tartott Róbert Péter történész és Schweitzer Gábor
jogtörténész. Közreműködött Fekete László főkántor,
Bob Cohen és Cristin Crowder klezmer zenészek.
március 24.
A Budapesti Zsidó Múzeum és az Osztrák Kulturális
Intézet közösen mutatta be a Bécsi Zsidó Múzeum

r

kiállítást „A bécsi zsidóság – holografikus
közelítések” címmel. A kiállítás megnyitóján megjelent
és beszédet mondott Karl Albrecht-Weinberger, a Bécsi
Zsidó Múzeum igazgatója és Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz
ügyvezető igazgatója.

vé
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március 28.
A Postás Művelődési Házban (1068. Benczúr u. 27.)
rendezett Purimi bált Frölich Róbert főrabbi nyitotta
meg. A zenét a Pannónia Klezmer Band szolgáltatta.
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március 29.
1. A Kaposváron tartott Keresztény - Zsidó Teológiai
napot Balas Béla katolikus püspök és Lipkovits Tibor
hitközségi elnök nyitotta meg. Agg József katolikus
főesperes „Izaiás próféta”, Bellai Zoltán református
esperes „Ezékiel próféta”, Schönberger András rabbi „A
próféták és a zsidóság”, Szemerei János evangélikus
lelkész „Jeremiás próféta”, Tisza Attila baptista
lelkész pedig „Józsué könyve” címmel tartottak
előadást.
2. A zsidó iskolák tanulói számára szervezett
tanulmányi versenyt a Balázs Pál nyugalmazott tanár
által létrehozott Alapítvány a Bálint Zsidó Közösségi
Házban. Valamennyi iskola benevezett a versenyre. A
győztesek beneveztek a 35. alkalommal Izraelben
meghirdetett Nemzetközi Biblia Versenyre is. A
magyarországi verseny két első helyezettje - Edelstein
Judit és Tóth Viktória az Amerikai Alapítványi Iskola
tanulói - ingyen utazhatott az izraeli döntőre. A
zsűri elnöke Schweitzer József, tagjai Schőner Alfréd
rektor, Oberlander Baruch és Juravits Áron voltak.

március 30.
A Budapesti Zsidó Múzeumban „Objektművészet
Izraelben” címmel kortárs képzőművészeti kiállítás
nyílt a Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
gyűjteményében szereplő fiatal izraeli zsidó művészek
alkotásaiból. A tárlatot Hegyi Lóránt, a Bécsi Modern
Múzeum igazgatója nyitotta meg. (Dohány u. 2.)
március 31.
Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
megszűnt, a kárpótlási folyamat azonban még nem zárult
le. Még mintegy 20 ezer hajdani munkaszolgálatos,

illetve 124 ezer életétől megfosztott személy
hozzátartozóinak kárpótlási ügye nem dőlt el.

vé

ltá

r

Az adományokból, pályázatokból és a magánszemélyek
jövedelemadójának egy százalékából gyarapodott
forrásaiból az Igaz Emberért Alapítvány felmérte a
rossz körülmények között élő Yad Vasem kitüntetettek
körét. Így ezután nem csak azoknak az embermentőknek
nyújtottak segélyt, akik ezért az alapítványhoz
fordultak. 1997-ben 13 embermentő részesült az
Alapítvány támogatásában, összesen 274 ezer forint
értékben.
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A Szegedi hitközség közgyűlésén kiosztották az 1996ban kiírt helytörténeti pályázatok díjait. Első díjat
nyert Pál József „A Falta család hányattatásai, Csanád
egyházmegye püspökeinek a Falta családért való
kiállása” című pályamunka kapta. Megosztott 3. díjat
kapott Kellner János „Én, kisegítő előképzős, ifjú
tisztelettel jelentem" és László József „Emlékező
emlékezés” című dolgozata nyerte.

ya

A Mazsike Hírlevelének 3-6. számában Schweitzer
Gábor „Ankétok a "zsidókérdésről" 1917-1936” címmel 4
részes tanulmányt közölt (13-15. p.). Ugyancsak a 3.
és 4. számban tekintette át Szécsi József „A
magyarországi keresztény - zsidó párbeszéd” néhány
évét. (16. és 16. p.)
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Sanders Iván tanulmányt publikált „Végzetes
szabadság - A felvilágosodás eszméi Földes Mária A
séta című regényében” (ford: Kiss Marianne) címmel a
Szombat 1998/3. számában (26-29. p.).

A Mozgó Világ 1998/3 száma Katz Renée
visszaemlékezéseit közli „Budapest, 1944” címmel. (1336. p.).
április hónap
április 2.
A Közép-Európai Egyetem Nádor u. 9. szám alatti
épületében Evelyne Patlagean, az Universite Paris X

Nanterre tanára „Facing the jewish past as a road to
jewish identity today: the case of the french jewry”
címmel tartott előadást.
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április 3.
A Zsidó Diákok Magyarországi Egyesülete (UJS) éves
rendes közgyűlést tartott a Mazsike Klubban.
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április 5.
1. A Keszthelyen megrendezett Keresztény - Zsidó
Teológiai nap témája „A Biblián kívüli ókori zsidó
irodalom” volt. A rendezvényt Czoma László, a Helikon
Kastélymúzeum főigazgatója, Szécsi József, a KZST
főtitkára és Schweitzer József országos főrabbi
nyitotta meg. Karasszon Dezső, református teológiai
professzor „A Biblián kívüli zsidó irodalom a héber
Biblia korában”; Marjovszky Tibor, református
teológiai professzor „Rasi kommentárja a Genesis XXII.
fejezetéhez”; Takács Gyula, katolikus teológiai
professzor „A neofiti targum”; Xeravits Géza, görög
katolikus teológiai tanár „Az üdvösségközvetítő
születésének témája Qumranban” címmel tartott
előadást. A záró koncertet a Goldmark kórus adta Tóth
Emil főkántor közreműködésével.
2. A XIV. kerület Laky Adolf u. 38-40. szám alatti
telken a Mazsihisz, a Kreatív 2000 Kft és az Alba
Regia Építő Vállalkozó Részvénytársaság ünnepélyesen
elhelyezte a Scheiber Sándor Tanintézet alapkövét.
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április 14.
A debreceni zsidótemetőben 65 sírkövet döntöttek le,
77 sírhelyet gyaláztak meg.
április 15.
Peszach.
április 18.
1. Az Oneg Sabbat Klubban Schweitzer Gábor tartott
előadást „A zsidó lélek az irodalomban - Komor András
és kortársai” címmel.
2. Maimonidész vallástörténeti jelentőségéről
beszélgetett a Heller Ágnes filozófus, Staller Tamás
és Babits Antal vallástörténész Mazsike Klubban.
április 19.

„Rabbiképző - Pedagógium - Zsidó Egyetem avagy egy
nagyszabású koncepció megvalósulása” címmel az intézet
vezetői, tanárai és hallgatói találkoztak a Mazsike
érdeklődő tagjaival a Mazsike Klubban.
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április 20.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Ház Orvos Kubjának
vendége volt Vizi E. Szilveszter professzor, aki
„Tudásalapú társadalom, a jövő nagy kihívása” címmel
tartott előadást.
2. 76 éves korában elhunyt Várhegyi György
oktatásszociológus, tanár, a Mazsike
iskolabizottságának tagja. A Szociológiai Szemle
1998/4 számában Liskó Ilona írása jelent meg „Várhegyi
György emlékére” címmel.
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április 22.
1. A Bzsh közgyűlésén beszámoló hangzott el az 1997.
évi költségvetés teljesítéséről, megvitatták az 1998.
évi költségvetési tervet. A költségvetés 1 millió
forint többlettel zárult. A hitközség felügyelete alá
tartozó 11 oktatási intézményben mintegy 1600-1700
tanuló tanul. A Scheiber Sándor Tanintézet igazgatói
pályázatát Korn Gábor nyerte. Az 1998. évi
költségvetés összeállításánál Schweitzer József a
közgyűlés figyelmébe ajánlotta egy olyan támogatási
rendszer kidolgozását, amely a kóser háztartást
vezetők többlet költségeihez járulna hozzá. Az
országos főrabbi felvette, hogy egyre több a hibás
tóratekercs, viszont nincs szakember, aki kijavítsa
(sajhet). A válólevél(get)-készítő (szofer) hiánya
ugyancsak hátráltatja a hitközség hagyományos
működését. A professzor javasolta, hogy a kibővült
anyagi javakat ezek képzésére, valamint a kántorképzés
beindítására kellene fordítani. Heisler László a
Dohány utcai Alapítvány nevében 1 millió forintot
ajánlott fel tórajavításra. Deutsch László az újpesti
zsinagóga orgonájának rekonstrukciójára kért
költségvetési pénzt. Az orgona felújítására egyébként
már alapítvány is működik.
2. Heller Ágnes tartott előadást „Hagyomány és
újrakezdés Hannah Arendt filozófiájában” címmel a
Bálint Zsidó Közösségi Házban. Az ORI Yahalommal közös
rendezvény házigazdája és sorozatszerkesztője Babits
Antal volt.
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április 26.
1. Az izraeli továbbtanulás iránt érdeklődő fiatalok
számára a Szochnut Sulihajóra hívta meg a legnevesebb
izraeli felsőoktatási intézmények képviselőit és az
érdeklődő fiatalokat. 1994-től a Szochnut rendszeresen
szervezi az izraeli egyetemek és az érdeklődő diákok
találkozóját.
2. A Mazsihisz közgyűlésén az 1997-es beszámolóban
elhangzott, hogy 32 hitközséget és szórványt
támogatnak. Az állam 45 millió forinttal járult hozzá
a templomok helyreállításához. 357 temető állapota
jónak mondható. A Budapesti Zsidó Múzeum nemzetközi
kapcsolatai örvendetesen fejlődnek, 1999-ben a
frankfurti könyvvásáron is szerepelnek majd
kiállítással. Az 1998-as költségvetés összeállításánál
Lechniczky András főállású rabbit kért Szegedre.
Feldmájer Péter elnök köszöntötte a mosonmagyaróvári
hitközség új elnökét, Ligeti Lászlót. Többen
hiányolták, hogy az elnökség az előző évi közgyűlési
határozatot semmibe véve nem hozta létre azt a
szakértői bizottságot, amelynek feladata a járulékok
felhasználásának optimalizálása lett volna. A
közgyűlés határozatot fogadott el arról, hogy a
járadékokból 20 millió forintot pályázatokra fordítják
a magyarországi zsidóság vallási, vallási-kulturális,
nevelési és szociális életében betöltendő feladatok
ellátására. A pályázatokat november végén írta ki a
hitközség, 1998. december 31-ig várták a
jelentkezőket. A költségvetések elfogadása után egy
gyulai és egy mosonmagyaróvári ingatlan
elidegenítéséről, illetve Izrael államelnökének
küldendő üdvözlő táviratról döntött a közgyűlés. A
távirat szövege megjelent az Új Élet 1998. május 15-i
számában (7. p.).
3. A Bálint Házban a Menora Egyesület tartott
jótékonysági koncertet alapítója, Braun Tibor néhai
főgyógyszerész emlékére.

április 29.
A BZSH, a Szochnut Magyarországi Irodája és a Zsikk
emlékünnepséget rendezett Izrael Állam megalakulásának
50. évfordulóján. Az Emmánuel Emlékfánál Frölich
Róbert főrabbi tartott Yom Hazikaron (az Izrael
Államért elesettek emléknapja) megemlékezést Fekete
László kántor éneke mellett. A Dohány utcai
zsinagógában Schweitzer József országos főrabbi ünnepi
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istentiszteletén Tóth Emil főkántor énekelt. Ünnepi
hangversenyt adtak a Budapesti Koncertfúvósok Joseph
Hartmann izraeli karmester, és Antal Mátyás
vezényletével. Egyebek mellett műsoron szerepelt
Honegger: Dávid király című művének eredeti változata,
amely magyarországi bemutató is volt egyben.
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április 30.
1. Lejárt a jelentkezési határidő az Országos
Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem 1998/1999-es
tanévére. Az oktatás a Rabbinikus tudományok
fakultásán, a Judaisztikai tanári szakon, Szociális
munkás szakon és Zsidó liturgia szakon négy éves
képzési idővel, valamint két éves postgraduális
Művelődéstörténeti szakon indult.
2. Jeruzsálemben átadták az Israel díjat Amosz Óz
írónak.
3. Izrael Állam megalakulásának 50. évfordulóján a
zsidó iskolák és az izraeli követség közös ünnepséget
rendezett a Pataki Művelődési Házban (X. Szent László
tér 7-14.)
Az Örökmozgóban Izraeli dokumentumfilmek
fesztiválját rendezték.
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Az Anschluss 60. évfordulóján kétnapos konferenciát
szervezett a Goethe Intézetben a Magyar Auschwitz
Alapítvány, az Osztrák Kelet- és Délkelet Európa
Intézet és az Osztrák Legújabb kori Történeti
Társaság. Szinai Miklós: „Magyarország és az
Anschluss”; Majsai Tamás „A kőrösmezői deportálás
1941-ben”; Szita Szabolcs „A magyar deportáltak az
annektált Ausztriában”; Tilkovszky Lóránt „Az
Anschluss és következményei Magyarországon”; Zinner
Tibor „A háborús és népellenes bűntetteket elkövetők
felelősségre vonása” című magyar nyelvű előadások
hangzottak el.

Április elején „Hol tart a kárpótlás?” címmel
rendezett fórumot a Magyar - Izraeli Baráti Társaság.
Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató és Nagy Ferenc
címzetes államtitkár adott tájékoztatást a kormány és
a zsidó szervezetek tárgyalásainak állásáról.

A Salgótarjáni úti temetőben Weiss Manfréd sírjánál
a csepeli önkormányzat tartott megemlékezést
születésének 141. évfordulóján.
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Zsidó szervezetek részvételével a Bálint Zsidó
Közösségi Házban tartották a "Fél évszázad
mártírjainak emlékéért, a túlélők támogatásáért" című
emlékülést. Az emlékülést köszöntötte Jaron Mayer
izraeli attasé is. A szervezetek beszámoltak eddigi
tevékenységükről. Szenes Iván a NÜB, Sárközi Sándor a
Measz, Feldmájer Péter a Mazsihisz, Verő Gábor a
Magyarországi Auschwitz Alapítvány, Várlaki György a
Muszoe, Solt László a nemzetközi táborbizottságok,
Eliezer Radnai a Szochnut, Talyigás Katalin a
Segélyalapítvány, Kardi Judit a Cionista Szövetség,
Hajósné Vértes Antónia a Mazsök, Kelemen Andor pedig a
KÚT tevékenyégét tekintette át.
Május 1-től Hahn Fanni látta el a Mazsike ügyvezető
titkári tisztét, szerkesztette a Mazsike Hírlevelét.
Galambos Goldman Tamás ugyanis négy hónap után
lemondott tisztéről.
Konrád György: „Aforizmák a zsidók tartósságáról”
címmel két részes esszét közölt a Szombatban. (4 sz.
3-6. p. és 5. sz. 27-30. p.).

ya

május hónap
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május 1-2.
A Jerusalem Academy of Arts Hassadna együttese adott
koncertet Székesfehérváron és Balatonfüreden.

május 3.
1. Izrael Állam megalakulásának 50. évfordulóján a
Magyar - Izraeli Baráti Társaság ünnepséget rendezett
a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Ünnepi
beszédet mondott Göncz Árpád köztársasági elnök és
Joel Alon Izrael Állam magyarországi nagykövete. Az
ünnepséget a Magyar Televízió is közvetítette. A
rendezvény helyszínén alkalmi postahivatal is működött
különleges bélyegzővel, emléklap és különleges
bélyegsor is készült.
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2. Egész napos fesztivált szerveztek a
Margitszigeten magyarországi zsidó szervezetek Izrael
Állam megalakulásának 50. évfordulójára (Yom
Haacmaut.)
3. Az Új Élet ünnepi mellékletet készített „50 éves
az Ország” címmel. A lapban a magyarországi zsidó
szervezetek vezetőin kívül Izraelhez fűződő
kapcsolatáról beszél többek között Benedek István
Gábor, Moldova György, Popper Péter, Kishonti Ildikó,
Bánó András, Jancsó Miklós, Frank Júlia, Bokor Judit.
Göncz Árpád köztársasági elnök pedig a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjével tüntette ki
Rónai Andrást, a Habima színművészét. A kitüntetést a
Tel-Aviv-i követségen Csejtei István nagykövet adta
át.
május 5.
A Magyar Írószövetség Klubjában (1062. Bajza u. 18.)
a Magyar Napló szerkesztősége estet szervezett „A
modern izraeli irodalom” címmel. Az estet Kiszely
Gábor vezette, a Magyar Napló izraeli összeállításának
szerkesztője. Meghívott vendég Joel Alon izraeli
nagykövet volt. Kiszely Gábor tanulmánya megjelent a
Szombat 1998/5. számában (22-24. p.)
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május 5-6.
„Három világ találkozása - Maimonidész és kora”
címmel kétnapos konferenciát szervezett a Zsidó
Fiatalok Magyarországi Egyesülete Maimonides Köre az
ELTE TTK kari tanácstermében (VIII. Rákóczi u. 5.).
Komoróczy Géza „Néhány szó Maimonidesről”; Schweitzer
József „A spanyol-zsidó aranykor”; Oberlander Baruch
„A törvények elrendezésének a szerepe Maimonides Misné
Torájában”; Visi Tamás „Maimonides és a modern
bibliatudomány”; Staller Tamás "Filozófus a kilében,
vagy rabbi az agórán"; Ormos István „Maimonides és az
arab-iszlám tudomány”; Schőner Alfréd „A budapesti
Majmuni kódex illusztrációjának ikonográfiája”; Bíró
Tamás „Maimonides, a középkori csillagász”; Babits
Antal: „Maimonides kabbalista aspektusai, valamint a
"zsidó Aristoteles" arisztotelizmusa”; Békés Gellért
„Maimonides és a skolasztikusok” címmel tartott
előadást. A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárta
„Maimonides jelentőségéről az ezredfordulón” címmel.
május 6.

r

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fogadta
azt az öttagú küldöttséget, amely a mintegy 400 tagot
számláló magyarországi Yad Vasem kitüntetettek
képviseletében Izraelbe látogatott. A találkozón részt
vett Csejtei László magyar nagykövet is.
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május 8.
1. Jubileumi ünnepséget rendeztek a Magyar Hasomér
Hacair megalakulásának 70. évfordulója alkalmából a
Goldmark teremben.
2. Betörtek a makói ortodox zsinagógába. A templom
megmentésére alakult alapítvány bejegyzése évek óta
húzódik, az elhagyatott épület még meglévő belső
tartozékait, táblákat, lámpákat, szőnyegeket tették
tönkre a betörők.
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május 13.
Sir Sigmund Sternberg a Buckingham palotában átvette
Fülöp edinburgh-i hercegtől a vallási Nobel-díjként
számon tartott Templeton-díjat. A mintegy 225 millió
forintnak megfelelő értékű díjat márciusban ítélték
oda a magyar zsidó származású brit üzletembernek a
Vatikán és Izrael között 1993-ban létrejött
diplomáciai kapcsolatok kiépítésében játszott
szerepéért. A nyár folyamán a lisszaboni Moderna
Egyetem judaika vendégprofesszorává avatta Sterberget.
XVI. Gusztáv svéd király pedig a magas svéd
kitüntetést, a Polar Start adományozta a felekezetek
közötti közvetítés bajnokának. Nagy meglepetést
keltett, amikor a Keresztények és Zsidók Nemzetközi
Tanácsának nyári ülésén Sternberg lemondott alelnöki
tisztéről. Indoklása szerint azért, mert az egyházak
közötti dialógusba nem sikerült bevonnia a
mohamedánokat.
május 11-17.
A Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió adásaiban
„Izraeli Kulturális Hetet” állított össze.
május 13-14.
A Dohány utcai zsinagóga Alapítványa tudományos
előadássorozattal emlékezett Izrael Állam 50. éves
jubileumára. „A megvalósult álom” című szimpózium
védnökei Joel Alon nagykövet, Glatz Ferenc, az MTA
elnöke, Demszky Gábor főpolgármester, Platthy Iván
államtitkár, Schweitzer József országos főrabbi,
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Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató. Heisler László a
körzet elnöke megnyitója után Glatz Ferenc akadémikus
a magyar - zsidó kapcsolatok alakulásáról tartott
előadást. Schweitzer József Netonek József rabbiról,
Jehuda Don Izrael és a világ zsidóságának jövőjéről
beszélt. Bokor Péter „Nehéz föld” című
dokumentumfilmjének levetítése után Raphael Vágó Erec
és a Galut kapcsolatát elemezte, Peter Haber a
pozsonyi első cionista kongresszus jelentőségéről
beszélt, Siró Béla a palesztinai jisuv első
világháború előtti korszakáról beszélt. Toronyi Zsuzsa
a Magyar Zsidó Levéltárban őrzött palesztinai
képeslapokat vetített a két háború közötti időszakból.
Az első nap estéjén ünnepi hangversenyt rendeztek a
Dohány utcai templomban Bach, Vivaldi, Handel, Mozart,
Mendelssohn és Goldmark műveiből. A második napon Gerő
András „A nemzetisten és a zsidók” címmel, Ferenczi
László „Menahim Begin emlékiratairól” tartott
előadást, Kiss József az ortodoxia és a cionizmus
kapcsolatáról, Ambrus Katalin egy cionista regényről,
Arthur Koestler „Mint éjjeli tolvaj” című művéről
beszélt. A második nap végén Schőner Alfréd
kerekasztal-beszélgetést szervezett a zsidó ifjúsági
szervezetek küldötteivel.

ya

május 15.
Az MSZP képviseletében Kósáné Kovács Magda és
Csintalan Sándor tett látogatást a Mazsihisz
székházában. A hitközség vezetőivel folytatott
konzultáción a kárpótlási folyamat még meg nem oldott
kérdései voltak terítéken.
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május 16.
1. Függetlenségi ünnepet rendeztek Kiskunhalason. Az
Izrael Állam megalakulásának 50. évfordulóját ünneplők
között volt Joel Alon izraeli nagykövet is. Az
egybegyűlteket Raáb András, a hitközség új elnöke
köszöntötte.
2. A Magyar Rádióban elhangzott a Páskándi Géza és
Pinchas Müller názáreti főrabbi levelezéséből készült
dokumentumműsor „Múlhatatlan barátsággal” címen. A
dokumentumműsor a Magyar Rádió Új Magyar Hangjáték
pályázat Dokumentum kategóriájának 1998 évi díját
nyerte el. A levelezés felhasználásával Páskándiné
Sebők Anna, Csaba Klári és Varga Géza készítette.
Pinchas Müller hangja Gera Zoltán, Páskándi Gézáé

Rajhona Ádám, Olga Müller rebbecen Lázár Kati,
Páskándiné Csomós Mari volt. A levelezés 1999-ben
jelent meg a Belvárosi Kiadónál.
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május 17.
Zsidó imaházat avatott Schweitzer József országos
főrabbi Szentendrén, ahol eddig nem működött
hitközség. Az imaház céljára átalakított épületet az
Amerikába szakadt Szántó György két éve ajánlotta fel
hitéleti célokra. Az adományozó fia adta át az
épületet a közösségnek, miután apja időközben meghalt.
Az alig 20 négyzetméteres imateremben a Budapesti
Zsidó Múzeum kihelyezett kiállításokat rendez. A
kertben elhelyezték annak az emléktáblának a mását,
amely a Szentendréről, Leányfaluból,
Szigetmonostorról, Pócsmegyerről, Tahitótfaluból és
Visegrádról elhurcolt zsidók neveit örökíti meg, s
amelynek eredetije az újpesti zsinagóga emlékkertjében
van. Az imaháza avatásán beszédet mondott az adományt
tevő fia, valamint Kállay Péter polgármester és B.
Turán Róbert, a Zsidó Múzeum igazgatója. Tóth Emil
főkántor és Gerendás Péter énekelt.

ya

május 18.
1. A Nagyfuvaros utcai és a Thököly úti körzetet
mutatta be az MTV 1 csatornájának „Az utódok
reménysége” című műsora.
2. A zalaegerszegi Megyei Múzeumban megnyílt Shamuel
A. Katz karikatúra kiállítása.
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május 20.
94 éves korában, jeruzsálemi otthonában meghalt Jacob
Katz, a Héber Egyetem korábbi rektora, a
történettudományok professzora.

május 21.
1. A Duna Televízió „Halld, Izrael!” című műsorában
Schweitzer József szólt a vatikáni Soá dokumentumról.
Tudósítás készült az 1848-as hazai és külföldi
megemlékezésekről. Az 1944-es ún. Népszínház utcai
zsidó felkelésre, valamint Izrael Állam 50 éves
jubileumára emlékeztek. Bemutatták azt a
dokumentumfilmet, amelyet Sípos András készített az
ELTE BTK és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola judaisztika szakos hallgatónak tanulmányi
kirándulásán. Az április 27-28-i kirándulás során
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Nyugat-Magyarország és Burgenland zsidó emlékeit
tekintették meg a hallgatók Komoróczy Géza
tanszékvezető, Slomo Spitzer izraeli vendégprofesszor
és Szántóné Balázs Edit vezetésével. A győri,
szombathelyi és soproni zsinagógák és zsidó emlékek
megtekintésén kívül burgenlandi zsidó emlékeket
kerestek fel a hallgatók. Megnézték a köpcsényi, a
boldogasszonyi, a sopronkeresztúri, a kismartoni és a
nagymartoni temetőt, valamint a városszalonoki és a
kismartoni zsinagógát és zsidó múzeumot. A Soproni
Szemlében jelent meg Martha Keil: „Hitközségek a határ
mentén: a bécsújhelyi és a soproni zsidóság kapcsolata
a későközépkorban” című tanulmánya (15—29. p.).
2. Az MTV 1-es csatornáján „Az utódok reménysége”
című műsorban az Izrael Állam 50. évfordulóján tartott
ünnepi istentiszteletről, a Wallenberg emlékparkban
tartott megemlékezésről és a Szentendrén felavatott új
imateremről tudósítottak.
május 23.
Az Oneg Sabbat Klubban „Nők a zsidó közéletben”
címmel vitaestet tartottak. A vitaindító előadást
Gergely Judit, a DOTE professzora tartotta.
május 24.
A szegedi zsinagógában az ORI Goldmark kórusa adott
jótékonysági koncertet.
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május 27.
Deák István, a Columbia Egyetem professzora tartott
előadást „The Holocaust within the Context of 150
years of ethnic cleansing+ címmel a Collegium Budapest
I. Szentháromság u. 2. szám alatti épületében.
május 28.
Lisznyay-Szabó Gábor, a Dohány utcai templom egykori
orgonistájának emlékére emléktáblát avattak a VI. Szív
u. 33. számú ház falán, ahol egykor lakott. A
hitközség nevében Lazarovits Ernő mondott beszédet,
Lukin László a pályatársak nevében emlékezett.
Májusban izraeli és magyar résztvevőkkel
konferenciát rendezett a Magyar Pszichiátriai
Társaság. A szervezést Silfen Péter izraeli
pszichiáter fogta össze. A háromnapos konferencia

témája a pszichiátriai betegjogok alakulása, valamint
a poszttraumás szindróma létezése, és kezelése volt.
Mintegy 60 izraeli vett részt a tanácskozáson, melyen
előadást tartott Gönczöl Katalin ombudsman is.
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A Muszoe május első felében tartott
vezetőségválasztó közgyűlésén Örley Pált, a Mazsök
kurátorát választotta elnöknek. Elnökhelyettesek:
Ádler László, Lazarovits Ernő, Vámos István, Várlaki
György. Ügyvezető igazgató Gonda Istvánné.
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A Lauder Javne zsinagógájában 15 lányt avattak
felnőtté. A szertartást Raj Tamás főrabbi és Fekete
László főkántor végezte. A felnőtté avatott lányok
Balla Margit emléklapját kapták ajándékba.
A Mozgó Világ 1998/5 száma részletet közölt Eörsi
István: „Az ironikus Jób” című művéből. (6-20. p.).
június hónap
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június 2-4.
Háromnapos konferenciát rendezett Jeruzsálemben a
Magyar Tudományos Akadémia és az Izraeli Tudományos
Akadémia „Az 1848-49. évi forradalom és a zsidóság
témakörében” címmel. A nyitó előadást Deák István a
Columbia University professzora tartotta „Monarchical,
national, or ethnic loyalty: the dilemma of Hungary,s
hungarians and non-hungarians in 1848-1849” címmel.
Előadást tartott Schweitzer József országos főrabbi,
Mose Carmilly-Weinberger, a New York-i Jeshiva
nyugalmazott professzora, Gerő András, Haraszti
György, Herman Róbert, Prepuk Anikó és Szász Zoltán
történészek, Frigyesi Judit zenetörténész, Michael K.
Silber és Szász Anna izraeli kutatók.
június 3.
„A megvalósult álom” címmel a Magyar Televízió egyes
csatornája kétrészes műsort sugárzott Izrael állam
megalakulásáról. Ebben a jubileum alkalmával rendezett
konferenciákról és Margitszigeti egész napos
rendezvényről is készültek tudósítások.
június 4.
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1. Az Osiris Könyvesház (V. Veres Pálné u. 4-6.)
vitaestet rendezett a Holt-tengeri tekercsekről a
nemrég megjelent, ezzel foglalkozó három könyv
kapcsán. A nagy érdeklődést kiváltó esten a szerzők
tartottak előadást, a vitát Gyurgyák János, a kiadó
vezetője vezette. Fröhlich Ida: „A qumráni szövegek
magyarul”; Vermes Géza: „A qumráni közösség és a holttengeri tekercsek története” és Komoróczy Géza:
„Kiáltó szó a pusztában” címmel tartott előadást.
2. A holocaust túlélői kollektív feljelentést tettek
a New York-i szövetségi bíróságnál a német Deutsche
Bank és Dresdner Bank ellen. A felperesek 18 milliárd
dolláros kártérítést követeltek azoknak az
áldozatoknak a hozzátartozói számára, akik személyes
értékeit elrabolták a koncentrációs táborokban.
Mintegy 100-200 ezer érintettje lehet a kártérítési
igénynek. Nemzetközi jelentések szerint a beperelt két
bank együttműködött a náci rezsimmel.
június 6.
1. Lengyel László „A többi néma csend” címmel közöl
esszét a magyarországi zsidóság holocaustjáról és a
háború utáni társadalomtörténetéről a Népszava „Szép
Szó” mellékletében (I-II. p.).
2. A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre egy napos
kirándulást szervezett a bécsi Kunsforumba, ahol a
négy magángyűjteményből szervezett „Monettől
Picassóig” című tárlatot nézték meg.
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június 8.
A Világ Igazai kitüntetéseket adott át a Jeruzsálemi
Yad Vasem Intézet nevében Joel Alon nagykövet a Magyar
Honvédség Művelődési Házában (Stefánia út 34.) A
kitüntetett 30 személy közül 19-en posztumusz
elismerésben részesültek.
június 9.
Az amerikai képviselőház úgy döntött, hogy vizsgáló
bizottságot állítanak fel annak kiderítésére, hogy mi
lett a sorsa a holocaust áldozatai által az USA-ban
hátrahagyott javaknak.
június 10.
A Los Angeles-i Wiesenthal Dokumentációs Központ
nyilvánosságra hozta az Alan Shom történész által
készített jelentést, amely Svájcot kifejezetten
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nácibarát országnak mutatta be. A Shom-jelentés nagy
vitát és felháborodást váltott ki. Az amerikai
külügyminisztérium szóvivője és Simon Wiesenthal is
vitatta a jelentés tartalmát, illetve az utóbbi
kétségbe vonta a jelentés készítőjének történészi
hitelességét.
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június 14,
A Fejér megyei zsidóság deportálásának emléknapját
tartották Székesfehérváron és Kápolnásnyéken. A
temetőkben tartott istentiszteletek után Hídvégi Máté
történész „Lőw Lipót pápai főrabbi és a magyar zsidók
az 1848-as szabadságharcban” címmel tartott előadást
Kápolnásnyéken, a Közúti Igazgatóság tanácstermében.
június 18.
A Dohány utcai zsinagóga falán emléktáblát avattak
az 1848-49-es szabadságharcban hősi halált halt zsidó
honvédek emlékére. Az avatóbeszédet Frölich Róbert
rabbi, dandártábornok mondta. A Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Dísztermében emlékülést tartottak „A
zsidóság és a nemzeti kisebbségek az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcban” címmel. Beszédet
mondott Korsós László, a Hadtörténeti Intézet
főigazgatója, Beer Iván, Tabajdi Csaba, Pusztaszeri
László, Katona Tamás és Bona Gábor.
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június 20.
1. Az Oneg Sabbat Klubban új sorozat indult „A
zsidóság nagy alakjai” címmel. Varga László levéltáros
Weiss Manfrédről beszélt.
2. A mosonmagyaróvári zsidótemetőt meggyalázták.
A Pedagógusnap alkalmából Berend Rózsa, az Anna
Frank Gimnázium nyugállományba vonuló igazgatónője a
Köztársasági Érdemrend Arany fokozata kitüntetésben
részesült. Schőner Alfrédot egyetemi tanárrá, egyben
az Országos Rabbiképző Intézet rektorává nevették ki.
Feldmájer Péter és Zoltai Gusztáv elismerő okleveleket
adott át Ungárné Komoly Juditnak, a Pedagógium
igazgatójának, Bölcskei Andrea óvónőnek, Klein Ervin
karvezető tanárnak, Zahumenszky Judit tanárnak,
Deutsch Gábor főiskolai tanárnak és Várnai Ivánné
tanárnak.
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Az 1997-98. Akadémiai évre a City of New York
University J&O. Winter Fund az alábbi pályázatokat
jutalmazta ösztöndíjjal: Péter and Éva Csillik „The
socialpsychology of escaping”; Mária Ember „Wallenberg
problems”; Anna Földes „Reflections of the Holocaust
in post-1989 hungarian fiction”; Magdolna Horák „Az
Országos Magyar izraelita Közművelődési Egyesület”;
Krisztina Munkácsi „Anti-semitism in Hungary during
the 1930s”; Rita Nagy „Ideological impact on antisemitism and on political attitudes: The case of the
hungarian churches, 1842-1944”; Attila Novák „A
növekedés évei, 1938-1944. A cionizmusa 2. világháború
alatti Magyarországon”; Ágnes Orbán Szegő „The history
of the jews of Gyöngyös”; Ágnes Peresztegi
„Compensation for human rights violations against
hungarian jews”; László Petrovics Ofner „Positiv
revival of hungatrian jewish cultural identity”;
Zoltán Vági „László Endre,s political biography 18951946”; Vera Várnai „A zsidókérdést Kutató Magyar
Intézet tevékenysége”.
A Hunyadi téri körzetben hetedszer tartották meg a
hagyományos Bar Vilmos Talmud Tóra versenyt. A
világhírű kémikus emlékére felesége, Pollák Zsuzsa
hozott létre alapítványt, amely a verseny legjobbjait
jutalmazza.
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Moszkvában tartotta VB ülését a Zsidó hitközségek
Európai Tanácsa. Az ülésen Feldmájer Péter és Olti
Ferenc képviselte Magyarországot. A résztvevők
megismerkedtek a nemrégen megalakult Oroszországi
Zsidó Kongresszus tevékenységével, jelen lehettek a
Moszkvai Zsidó Egyetem első diplomakiosztó ünnepségén
is. Az ülésen tájékoztató hangzott el a kazahsztáni,
az üzbegisztáni és grúziai hitközségek nehéz
körülményeiről is. Nanofsky György magyar nagykövet
fogadta a magyar küldöttséget.
A Világosság 1998/5-6 tematikus száma Isaiah Berlin
emléke előtt tiszteleg.
A Szombat 1998/6 száma tudósít a Rabbiképző
Könyvtárának puccszerű elköltöztetéséről az ORI,
illetve a volt Anna Frank Gimnázium épületének
földszinti és első emeleti vizes helységeibe.

július hónap
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július 5-9.
Nemzetközi Nyári Egyetemet rendezett St. Pöltenben
az Institut für Geschihte der Juden in Österreich Die
jüdische Familie in Geschichte und Gegenwart címmel.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

július 5-10.
Az UJS pécsi szervezete helyrehozta a dunaszekcsői
zsidótemetőt Kürti Csaba elnök és Radnóti Ilona, a
pécsi Janus Pannonius Múzeum muzeológusának
vezetésével. A költségeket az UJS, a Mazsihisz és a
dunaszekcsői önkormányzat viselte.

július 7.
Az Izrael Állam megalakulásának 50. évfordulójára
hirdetett országos vetélkedő döntőjét tartották a
Bálint Zsidó Közösségi Házban. A beérkezett 95
pályaműből a döntőbe 15 általános iskola és 15
középiskola került be. A zsidó iskolák kategóriájában
3-3 csapat mérte össze tudását. Az első helyezettek
egyhetes izraeli utat nyertek, a második helyezettek
egyhetes Szarvasi táborozást, a harmadik helyezettek
egy-egy izraeli kulturális programra és ebédre kaptak
meghívót.
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július 16.
Az MTV 1 csatornáján „Az utódok reménysége” az Anna
Frank Gimnázium utolsó évzárójáról, valamint az ORI
120. Tanévének ünnepélyes évzárójáról tudósított.
július 20-21.
Szentendrén tartotta hagyományos nemzetközi táborát
a GeSheR-HÍD Vallásközi Kapcsolatok és Kutatások
Központja a Kárpát-medence történelmi
vallásfelekezetinek részvételével.

július 19-31.
A Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási
Egyesület bentlakásos, ösztöndíjas "jesivakációt"
hirdetett fiatalok részére. A jesivában a Tóra, a
Talmud, Maimonidész műveinek tanulmányozásával,
valamint ismerkedés a zsidó jog, filozófia és misztika
alapjaival foglalkoztak.

r

július 27.
A Kossuth Rádióban részleteket olvastak fel Vermes
Géza „A qumrani közösség és a holt-tengeri tekercsek
története” című könyvéből.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

Július közepén Magyarországon járt a Steven
Spielberg által alapított Soá Alapítvány elnöke,
Birnbaum professzor. A magyarországi zsidó szervezetek
vezetőit tájékoztatta, hogy a Shoá Alapítvány eddig
mintegy 46 ezer 2-3 órás interjút készített a shoá
túlélőivel. Összesen 50 ezer interjú készítését
tervezték. Magyarországon mintegy 300 interjút
kívánnak felvenni. A szervezésre, a mintegy 30-40
kérdezőbiztos kiképzésére irodát nyitnak Budapesten.
Az interjúkat digitális úton rögzítik, a feldolgozás
és a publikálás számítógéppel történik. A Los Angelesi székhelyű „Survivors of the SHOAH Visual History
Heritage Foundation” szeptembertől interjúkészítőket
keresett az Új Élet 1998. szeptember elsejei számában.
A képzést az amerikai intézet végezte, jelentkezni a
Joint irodában lehetett.

ya

Nyár közepén alakult meg a Wallenberg
Szoborbizottság, melynek fővédnöke Demszky Gábor
főpolgármester, alapítói pedig Vince Mátyás és Deák
Gábor. A társaság célja, hogy a Pátzay Pál Kígyóölő
című szobrának másolatát az eredeti helyén, a Szent
István parkban állítsák fel 1999 áprilisában.
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Zsinagógát és kulturális központot avatott Ronald S.
Lauder Szarvason. Az új épület David ben Rafael, a
fiatalon elhunyt izraeli népjóléti miniszter emlékének
szentelve Dávid Háznak nevezték el. A mintegy 500
négyzetméteres alapterületű komplexumban könyvtár,
számítóközpont, foglalkoztató szobák és mintegy 85
négyzetméteres templom is helyet kapott. A templom
üvegablakait Hegyi György festőművész kész1tette. Az
Erec című folyóirat 1999. januári száma portrét
készített Hegyi Györgyről „Egy régi álmom vált valóra”
címmel (8-9. p.).
Bécsben kiállítás nyílt a Budapesti Zsidó Múzeum
1848-as judaikáiból.

Nyáron vette át rabbidiplomáját a londoni Leo Baeck
Collage-ban Kelemen Katalin, akit a Szim Salom reform
zsidó közösség vezetőjévé választott. Személyében az
első női rabbi kezdte meg működését Magyarországon.
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A Mazsök kuratóriumi ülésén döntöttek a Hotel Club
Tomaj eladásáról, valamint 41 millió forintot ítéltek
oda 65 pályázónak. 1-1 millió forint támogatásban
részesült a Mazsike, az UJS és a Macisz, a B,nai
B,rith pedig 500 ezer forintot kapott.
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A Jel-Kép folyóirat 1998/2 számában jelent meg
Csepeli György tanulmánya „Jelenlét hiány által.
Antiszemitizmus Közép- és Kelet Európában” címmel (315. p.)
augusztus hónap
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augusztus 1.
A Magyar Hírlap 1998. augusztus elsején megjelent
„Ahogy tetszik” mellékletének első oldalán interjú
jelent meg Mrávik Lászlóval, aki a kilencvenes évek
elejétől kutatja a Magyarországról a második
világháborúban elhurcolt műkincsek sorsát. „A
műtárgyak ügye békésen is rendezhető” című interjút
Balogh Gyula készítette. A Magyar Nemzeti Múzeum
főmunkatársa elmondta, hogy nem kívánja folytatni a
kutatást, mivel 1994-től a kutatási körülményeket a
Horn kormányzat igencsak megnehezítette. Az elhurcolt
műkincsekről most elkészült angol nyelvű katalógus is
raktárban hever, az érdeklődők nem juthatnak hozzá.
augusztus 2.
A roma holocaust évfordulójának emlékére több százan
gyűltek össze a parlament előtt, és gyertyagyújtással,
közös virrasztással emlékeztek. Göncz Árpád
köztársasági elnök és Áder János, a parlament elnöke
levélben emlékeztek meg a roma holocaustról. A levelet
Horváth Aladárnak, a Roma Polgárjogi Alappítvány
elnökéhez juttatták el.
augusztus 4.

Raoul Wallenberg születésnapjára emlékeztek a
Szilágyi Erzsébet fasorban lévő szobornál. Beszédet
mondott Csejtei István izraeli nagykövet.
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augusztus 7-10.
Hatalmas reklámkampánnyal vezette be a New York-i
messiáshívő zsidók szervezete „Halljad, Izrael!” című
produkcióját a Budapest Sportcsarnokban. A Mazsihisz
és a katolikus egyház feje - igaz más-más oldalról erőteljesen elutasította szervezet szellemiségét. (Aki
messiáshivő az nem lehet zsidó egyfelől, másfelől aki
zsidó az nem lehet messiáshívő.) A Mazsihisz szerette
volna betilttatni a rendezvényt, erről jókora polémia
indult meg a napi sajtóban.
augusztus 15.
Kinevezték Borsányi Ferencet az ORI Könyvtárának
igazgatójává. A könyvtár helységeinek szigetelése és
az állomány költöztetése folyamatban van.
augusztus 16.
A TV2 Napló című műsorában bemutatott riportból
kiderült, hogy Bencsik Gábor, a Magyar Újságírók
Szövetségének elnökségi tagja olyan videokazetták
árusításában vett részt, amelyek tagadják a holocaust
történelmi tényét. A MÚOSZ etikai bizottsága ezért
elmarasztalta Bencsik Gábort, aki lemondott elnökségi
tagságáról.
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augusztus 27 - szeptember 3.
Első alkalommal rendezett Zsidó Nyári Fesztivált a
ZSIKK Vadas Vera vezetésével. A fesztivál fővédnöke
Glatz Ferenc, az MTA elnöke volt. Zsidó filmnapokat
tartottak az Örökmozgóban, a Vidám Színpadon Kóser
Kabarét játszottak. A Dohány utcai templomban
augusztus 27-én Dudu Fisher izraeli kántor adott
koncertet, szeptember 3-án nemzetközi
kántorhangverseny keretében fellépett Kelen Tibor New
York-i főkántor, a New York-i Metropolitan
magánénekese, és Giora Sharon Palm Springs-i főkántor.
Augusztus 30-án magyar zsidó könyvnapokat szervezett
Raj Tamás a Dohány utcai templom mellett, augusztus
31-én kiállítás nyílt a Zsidó Múzeumban „Elfeledett
feledhetetlenek” címmel. A zsidó gasztronómiai hétnek
a Margitszigeti Danubius Grand Hotel adott otthont. A
Mazsihisz folyóiratot alapított „Remény” címmel,
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amelynek az első száma a fesztivál alkalmából jelent
meg. A lap főszerkesztője Benedek István Gábor. A
könyvfesztiválon Schiffer János főpolgármesterhelyettes felavatta az ismeretlen szponzor emlékművét,
ahol zsidó iskolák és könyvtárak számára lehetett
adakozni. Az „Ájin” képzőművész csoport tagjai a
helyszínen alkottak, és árulták műveiket, fellépett a
Nosztalgia Klezmer Band, Fellegi Balázs és Fűzfa Júlia
énekművészek. Előadást tartott Haraszti György
történész, Voigt Vilmos néprajz professzor, Rapcsányi
László, a Magyar Rádió főmunkatársa, Röhrig Géza
költő. A vásáron író-olvasó találkozók keretében
dedikált Benedek István Gábor, B. Turán Róbert,
Hernádi Miklós, Hídvégi Máté, Kertész Ákos, Kornis
Mihály, Kozma György, Mezei András, Szántó T. Gábor,
Székely Magda, Turczi István.
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augusztus 30.
A zuglói Laky Adolf utcában felavatták a Scheiber
Sándor Gimnázium épületét, amelyben a korábban Anna
Frank nevét viselő gimnázium folytatja működését. Az
építkezés fedezetét a kormány által a Radnóti
Gimnázium helyett kárpótlásként adott 1,5 milliárd
forint jelentette. A hétszintes épületet az Alba Regia
Rt építette a Swissarchplan Bt tervei alapján. Az
iskola ablaküveg díszítését Hegyi György festőművész
készítette. Az épületben elhelyezett mezüzéket a
munkácsi származású Süsmann Izidor adományozta. Az
épületben kapott helyet egy új nagykapacitású konyha
is, amely a Mazsihisz szociális feladatainak
ellátásában is segítséget nyújt. A Páva utcai konyha –
amely eddig a szociális feladatokban segített ugyanis felújításra szorul. Az Anna Frank Gimnázium
régi épülete a Bérkocsis utcában teljes egészében az
ORI és a Pedagógium céljait szolgálja teljes felújítás
után.
A pest megyei Pátyon közadakozásból, valamint a
polgármesteri hivatal hozzájárulásával újították fel a
zsidótemetőt. Az újraavatáson jelen volt Joel Alon
izraeli nagykövet és a Mazsihisz képviselőin kívül
több felekezet képviselője, országgyűlési képviselők
és a környező községek képviselői. Az elhurcoltak
nevével emlékmű készült. A Közösségi Házban ünnepi
műsort rendeztek, ahol a felújításért évek óta harcoló
egyetlen soá túlélő, Kerekes Miklós emlékezett a

vészkorszakra. A falu a temető további gondozását is
vállalja – jelentette be Weidermann Gábor
polgármester.
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Tel-Avivban tartotta jubileumi találkozóját az
egykori, 1949-ben betiltott Magyar Cionista Szövetség.
A találkozó szervezését az „Izraeli Szemle” fogta
össze, melynek főszerkesztője, Arje Kaddar tartotta a
megnyitó beszédet. Az irodalmi esten Dan Dalmat, Tabák
László és Kalvariszky Éva olvasott fel műveiből.
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A Hajógyári szigeten immár évek óta augusztus
közepén megrendezett többnapos pop fesztiválon a
Chabad Lubavics is sátrat állított. Érdeklődőknek
bemutatták a hagyományos zsidó mindennapok
szertartásait.
szeptember hónap
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szeptember 6.
A Mazsihisz először tartott évközben közgyűlést.
Beszámoló hangzott el a költségvetés alakulásáról,
illetve az 1999. évi gazdálkodás koncepciójának
kialakításáról. Az oktatás volt az ülés központi
témája. Orbán Ferenc oktatási felelős bejelentette,
hogy a hitoktatást a nem zsidó iskolákra is
kiterjesztik. A végzett rabbiknak egy évet vidéken
kell tölteniük, így a vidéki hitközségek problémája
fokozatosan megoldódhat. Schweitzer József országos
főrabbi kérésére a Mazsihisz alapszabályát
kiegészítették a következő szakasszal: „A rabbikar
vezetője az országos főrabbi, akit a közgyűlés négy
évre választ. Jogköréről és feladatairól külön
szabályzat gondoskodik.” Zoltai Gusztáv aktuális
ügyekről, Olti Ferenc személyi jövedelemadók egy
százalékából összejött 13 millió forintról, Engländer
Tibor a klubok szerepéről, Fixler Herman a kasrutról
beszélt.

szeptember 9.
A Keresztény - Zsidó Társaság oroszlányi
rendezvényét a Szent József plébánia templomban
tartották. A találkozón Frölich Róbert főrabbi, Kovács
Endre katolikus püspök és Szécsi József, a társaság

titkára tartott előadást. Fellépett a Goldmark kórus,
Fekete László és Tóth Emil főkántorok szólót
énekeltek.
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szeptember 10.
A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban Tóth Krisztina
költő nyitotta meg az „Orient/e” című kortárs
képzőművészeti kiállítást. A kiállító művészek: Siflis
András, Szegő György, Kerekes László, Für Emil, Geller
B. István, Dimitris Tzamauranis.
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szeptember 13.
A kaposvári hitközség és a Mazsihisz rendbe hozta a
zsidótemetőt Nemesdéden. A temető és a mártíremlékmű
avatásán megjelentek a környező községek képviselői
is. Az avató beszédet Radanics László, Nemesdéd
polgármestere és Lékai József, a kaposvári hitközség
elöljárója tartotta. Schönberger András rabbi és Klein
Ervin főkántor gyászistentiszteletet tartott.
szeptember 15.
Havonta egyszer sajtóklubba invitálja Avar Jánost,
Boros Istvánt és Dési Jánost a Bálint Zsidó Közösségi
Házba a házigazda: Kertész Péter.
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szeptember 17.
A Hunyadi téri körzetben rendezett Keresztény Zsidó találkozó vendége Szénási Jonathán Sándor
kápolnásnyéki református lelkész volt. Domán István
főrabbival együtt előadást tartottak. Fóti Márton és
Weisz Ferenc főkántorok énekét követően Székhelyi
József színművész olvasott fel novelláiból.
szeptember 18.
Péntek esti istentisztelet keretében újraszentelték
az Országos Rabbiképző Intézet felújított templomát.
szeptember 21.
Ros Hasana alkalmából üdvözletet küldött a
Mazsihisznek Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér
Sándor belügyminiszter, Pokorni Zoltán művelődési
miniszter, Kovács László, az MSZP elnöke, Szabó Zoltán
országgyűlési képviselő, Hámori József kulturális
miniszter, Bakonyi Karola erzsébetvárosi polgármester.
szeptember 23.
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Zsidó Kulturális estet rendeztek a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárban. Az apropót az adta, hogy a „Hévíz”
című negyedéves periodika izraeli különszámot
jelentetett meg. A lapot Yaron Mayer, az izraeli
nagykövetség másodtitkára mutatta be a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárban. A Winckheim-palota
díszlépcsőházában fotókiállítást rendeztek Izraelről,
a bemutatón megjelent közönség meghallgatott egy
izraeli kórust is.
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szeptember 24.
A Budapesti Zsidó Fesztivál legfontosabb
eseményeiről adott összefoglalót az MTV egyes
csatornáján a „Fogjatok dalba és énekeljetek” című
műsor.
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szeptember 27.
A Mazsike tisztújító közgyűlést hívott össze, mivel
a június 14-i közgyűlésen a vezetőség botrányos
körülmények között lemondott. A tisztújító közgyűlésen
a jelölő bizottság erőteljes szervezési munkája
következtében 190 résztvevő jelent meg, és sikerült
megválasztani a szervezet új elnökségét. A 140 leadott
szavazatból Popper Péter 119, Olti Ferenc 113, Székely
Gábor 97, Janklovics Tibor 93, Korányi László 79,
Rajki András 77, Feldmájer Sándor 77, Kertész Ákos 77,
Bonta Miklós 76, és Deák Gábor 76 szavazatot kapott.
Az alapszabály módosítására is sor került a
közgyűlésen. Az új elnökség megválasztásával
stabilizálódott a Mazsike helyzete, amelynek léte is
többször veszélybe került az év folyamán. A Mazsike
Hírlevele folyamatosan tájékoztatott a Simonyi Péter
ügyvezető igazgató és több elnökségi tag tavaly
szeptemberi lemondása következtében kialakult
válságról (1. sz. 12-15. p.; 3. sz. 8-12. p.; 4. sz.
3-4. p.; 5. sz. 3-4. p.; 6. sz. 3-4. p.; 7. sz. 3-8.
p. 9. sz. 3. p.). A Mazsike szerepéről és jövőjéről az
Új Életben, a Népszabadság és a Magyar Hírlap
hasábjain is vita folyt a június 14-i eredménytelen
közgyűlés után. A megválasztott új elnökség Székely
Gábort választotta az egyesület elnökének. Novemberben
Kertész Ákos egyéb elfoglaltságára való hivatkozással
lemondott elnökségi tagságáról.
szeptember 29.
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1. Osztrák történész bizottság alakult, amely a náci
időkben elvett javakkal, azok visszaadásával és a
kárpótlással foglalkozik. A bizottság elnökének az
osztrák közigazgatási államtitkárt, Clemens Jablonert
kérték fel. A bizottság megalakítására Victor Klima
osztrák kancellár, Wolfgang Schlüssel alkancellár,
Heincz Fischer, a parlament elnöke és Heinrich Neisser
a törvényhozás alelnöke kérte fel Clemens Jablonert. A
tagok között volt az Osztrák Állami Levéltár
főigazgatója, egy Simon Wiesenthal és a jeruzsálemi
Yad Vasem Intézet által javasolt külföldi szakértő,
valamint három kutató.
2. Martonyi János külügyminiszter New Yorkban
találkozott Israel Singerrel, a ZSVK főtitkárával. A
találkozón szó volt a kárpótlás ügyéről. Martonyi
megerősítette, hogy a kormány kész teljesíteni a
vészkorszakból eredő kárpótlási kötelezettségeit. Az
Amerikai Zsidó Bizottság képviselőivel folytatott
eszmecserén felvetődött, hogy a magyarországi oktatás
kívánnivalókat hagy maga után a vészkorszak
tanításában. Az Amerikai Zsidó Bizottság a lengyel és
cseh tankönyvekhez hasonlóan áttekinti a magyar
tankönyveket is.

ya

szeptember 30.
Jom Kipurkor a templomok látogatottsága a rabbik
véleménye szerint az utóbbi évekénél sokkal nagyobb
volt. A Dohány utcai főtemplomból mintegy kétezer
ember szorult ki a térre, a zsinagógában pedig mintegy
ötezren zsúfolódtak össze.

M
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Szeptemberben jelent meg az Európai Füzetek 1998/5
száma Heller Ágnes szerkesztésében. A tematikus szám a
„Hagyomány és freudizmus” alcímet viseli. Freud Mózes
könyvéről 1997-ban a New York-i New School for Social
Reserch által szervezett vita részvevőinek - Yosef
Hayim Yerushalmi, a Columbia Egyetem judaisztika
professzora, Jacques Derrida filozófia professzor és
Richard J. Bernstein, a New York-i Egyetem professzora
- előadásait tartalmazza Heller Ágnes kísérő
szövegével.
Joel Alon izraeli nagykövetet szülőföldje, Újpest
díszpolgárává választotta a helyi önkormányzat.

Székesfehérvár díszpolgára lett Almásy Tibor, akit a
vészkorszakban tanúsított magatartásáért korábban Yad
Vasem kitüntetéssel is jutalmaztak.
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Jeruzsálemben temették el a 90 éves korában elhunyt
Meir Weist, Izrael-díjas bibliakutatót, aki élete első
felében Hódmezővásárhelyen és Debrecenben szolgált
rabbiként (Weisz Pál 1908-1998). Tevékenységéről
Szigeti János az Új Élet 2007. április 15-i számában
„Ismeretlen adatok dr. Weisz Pál hódmezővásárhelyi
működéséről” címmel (5. p.) készített összeállítást.
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A Szociológiai Szemle 1998/3. számában jelent meg
Csepeli György és Örkény Antal „Nemzetközi
összehasonlító szociológiai vizsgálat a nemzeti
identitásról” című tanulmánya.
A CET 1998/5 számában Schweitzer Gábor „Ankétok a
’zsidókérdésről’(1917-1936.” Címmel jelentetett meg
tanulmányt.
október hónap
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október 1.
A Mazsihisz és a kormány aláírta a megállapodást az
egyházi ingatlanok állami tulajdonba vétele miatti
járadékfizetésről. A Mazsihisz 150 ingatlant jelölt
meg összesen 13.5 milliárd forint értékben, amelyet
nem kért vissza, az utánuk járó kárpótlását járadék
formájában kérte. A járadék összege 1998-2001 között
4,5 százalék, azt követően 5 százalék. A 608 millió
forintból 443 millió forint felhasználása vált
lehetővé 1998-ra. A Mazsihisz a járadékból befolyt
pénzből az Országos Főrabbi Hivatalnak 5 mFt;
Hitéletre és szociális támogatásra 9,8 mFt;
Szertartási tevékenységre 5,4 Ft; a vidéki temetők
felújítására 15 mFt-ot osztott szét. Felújítási alapba
50 mFt; Tartalékalapba 40 mFt; Pályázati alapba 17 mFt
került. A Cionista Szövetség 3 mFt; a Szegedi otthon
3,5 mFt; az ORI 27,9 mFt; a Zsidó Múzeum és Levéltár
4,2 mFt; az Új Élet 7 mFt támogatást kapott. A Zsidó
Kórháznak 20 mFt; a Balatonfüredi üdülőnek 2,5 mFt; az
óvodának 7,99 mFt; az Anna Frank Gimnáziumnak 25 mFt;
a Kollégiumnak 0.9 mFt jutott. Az Újpesti Szeretet
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Otthon 6,14 mFt; az Idősek napközi otthonai 4,7 mFt; a
Népkonyha 19,6 mFt; a Húsáruda 1,7 mFt; a ZSIKK 3 mFt;
a Bálint Ház 9,2 mFt juttatást kapott. Az Ortodox
hitközség 60 mFt; Bzsh 53,13 mFt; a vidéki hitközségek
közül a bajai 0,42 mFt; a békéscsabai 1,61 mFt; a
debreceni 7,74 mFt; a győri 0,80 mFt; a
hódmezővásárhelyi 1,1 mFt; a kaposvári 1,9 mFt; a
karcagi 1 mFt; a kecskeméti 1,1 mFt; a keszthelyi 0,8
mFt; a kiskunhalasi 0,4 mFt; a mosoni 0,6 mFt; a
miskolci 4 mFt; a nagykanizsai 0,9 mFt; a nagykőrösi
0,8 mFt; a nyíregyházi 2,6 mFt; a pápai 0,5 mFt; a
pécsi 1,3 mFt; a salgótarjáni 0,8 mFt; a soproni 0,4
mFt; a szegedi 4,4 mFt; a szekszárdi 0,5 mFt; a
székesfehérvári 0,8 mFt; a szolnoki 1,3 mFt; a
szombathelyi 0,8 mFt; a váci 1,94 mFt; a veszprémi 0,8
mFt; a zalaegerszegi pedig 0,8 mFt támogatásban
részesült. Az egyéb támogatásra fordított összeg 1.1
mFt volt.
október 8,
95 éves korában meghalt Hevesi Imre, Hevesi Simon
néhai főrabbi utolsó élő fia.
október 12.
A Mazsike vendége volt Mácsai Pál színművész.
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október 13-20.
„Zsidó színházak a fénypontban” címmel rendezte meg
a 12. Mozgásszínházak Nemzetközi Találkozóját a BME
Kulturális Csoport és a Szkéné Színház. Fellépett az
izraeli Theatre Company Jerusalem „A lélek dalai” című
darabbal. Halász Péter és New York-i társulata húsz év
után először lépett fel Magyarországon. „A
sisakkészítő gyönyörű felesége – Emlékezés a
nagymamára” című darabot, valamint Regős Péter:
Életbúcsú – mozgásdráma színészre és énekes
színésznőre a zsidósorsról” című produkciót adták elő.
Fellépett a berlini Hackensen Hof Theater, valamint a
németországi Ahava Raba klezmer-zenekar, továbbá a
Tel-Avivi-i Clipa Társulat is.

október 15.
1. A Dohány utcai zsinagógában vendégszerepelt Giora
Feidman klarinétművész, aki „Klezmer Celebratica” című
estjét mutatta be 20 órai kezdettel.
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2. Magén István festőművész kiállítása nyílt meg a
XII. kerületi Művelődési Központban (1124. Csörsz u.
18.)
3. A Mazsök kuratóriuma megszavazta az évi második
körben támogatásra ítélt feladatok, illetve pályázatok
támogatását. A támogatottak - mintegy 100 pályázat teljes listáját a Szombat 1998/9 száma közli (32-33.
p.).
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október 16.
Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport vendégeként Rav
Joel Schwartz, a jeruzsálemi Yeshivat Dvar
Yerushalayim tartott előadást az ELTE Tanári Klubjában
(Szerb u. 21-23.) „Szimha: A vígságról –rabbinikus
értelmezés” címmel.

ya

október 17.
1. Ötrészes előadássorozat kezdődött a Mazsike
Klubban Vallástörténeti érdekességek címmel. Az előadó
Popper Péter, a Mazsike megválasztott új elnöke volt.
2. A Népszabadság 1998. október 17-én megjelent
„Hétvége” mellékletének 36. oldalán Ráday Mihály egész
oldalas írásában foglalkozott a magyarországi
zsinagógák sorsáról „Többnyire hívők nélkül” címmel. A
cikk részletesen foglalkozik a könyvtárként
helyreállított szentesi zsinagóga rekonstrukciója
során tapasztalt hozzá nem értéssel. Az épületet
augusztusban adták át Szentesen új rendeltetésének.
3. Az Oneg Sabbat Klubban „A rabbinikus tekintély
szerepe a hagyományos és a modern zsidóságban” címmel
Balázs Gábor (Bar Ilan Egyetem) tartott előadást.
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október 18.
Szolnokon a Keresztény - Zsidó Társaság vendége volt
Jaczkó György, görög katolikus lelkész, Hamar István
református lelkipásztor, Vághelyi András evangélikus
lelkész valamint Birman Dávid, a szolnoki hitközség
elnöke.
október 19.
„Pluralizmus a mai zsidóságban” címmel Ernst Ludwig
Ehrlich bázeli professzor tartott előadást a Gellért
Szállóban.
október 21.
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A Múlt és Jövő 1998/2-3. száma Izrael Állam 50.
évfordulójára készült számát Joel Alon nagykövet
mutatta be a Merlin Színház Klubjában (1052. Gerlóczy
u. 4.). A folyóiratban megjelent verseit Mezei András,
Röhrig Géza, valamint a Merlin Színház művészei
tolmácsolták.
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október 22.
1. „Zsidó dallamok a zeneirodalomban” címmel
koncertet rendeztek a Dohány utcai zsinagógában Izrael
Állam megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére.
Elhangzott Schönberg - Leo Stern „Kol Nidre” és Fekete
Gyula „Elégia Szenes Hanna emlékére” című kantátája.
Mindkettő magyarországi ősbemutató.
2. A Kozma utcai temetőben elkészült Schmild család
sírboltjának külső és belső felújítása. A Lajta Béla
tervezte sírboltot Kőnig Tamás és Wágner Péter építész
vezette cég újította fel. Az ünnepélyes átadáson
beszédet mondott Ráday Mihály, a Nemzeti Panteon
Alapítvány elnöke, Dávid Ferenc művészettörténész és
Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató. A Nemzeti Panteon
Alapítványt 1991-ban Katona Tamás és Ráday Mihály
hívták élere.
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október 23.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje polgári
tagozat kitűntetésben részesült zenepedagógia
tevékenysége elismeréséül Heisler László, a Dohány
utcai zsinagóga körzet elnöke 80. születésnapján.
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október 25.
Az Oneg Sabbat Klubban elkezdődött a cionista
szeminárium negyedik féléve, melynek témája volt:
„Települések Palesztinában a 30-as évekig”. Az előadó
Bódog Gyula volt.
október 29.
Ligeti György „La Grande Macabre” című operájának
magyarországi ősbemutatóját a Thália Színházban
rendezték. A bemutatón jelen volt a szerző is, aki a
Golmark Károly, Weiner Leó, Polgár Tibor, Ránki
György, Rózsa György, Kurtág György és mások által
fémjelzett magyar-zsidó zenei vonal örökség
folytatója.
október 30.

Mészáros Márta Edith Steinről készült filmjét
mutatta be a lengyel televízió.
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október 31.
„Politikai irányzatok és a zsidókérdés” címmel Szabó
Miklós történész tartott előadást az Oneg Sabbat
Klubban.
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Októberben Magyarországra utazott Sir Sigmund
Sternberg, Magyarországról elszármazott zsidó, brit
üzletember, aki az 1998. évi "vallási Nobel-díj", a
Templeton-díj kitüntetettje. Magyarországi
látogatásának közvetlen célja, hogy Glatz Ferencnek,
az MTA elnökének átadja az „Interfaith-díj” aranyérmét
a felekezetek közötti kapcsolatok ápolásáért. A
kitüntetés átadására a Gundel étteremben került sor. A
fogadáson megjelentek a hitközségi vezetőkön kívül
Schweitzer József országos főrabbi, Singer Ödön
főrabbi, Seregély István egri érsek, a katolikus
püspöki kar elnöke, Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapát, Joel Alon izraeli és N. Thorpe, az Egyesült
Királyság nagykövete. A kitüntetésre a Mazsihisz
ajánlotta Glatz Ferencet. Sternberg egyébként vezetője
és létrehozója a Sternberg Központnak, amely 1200
zsinagógát és a zsidó reformmozgalmakat támogató
mintegy másfél millió zsidónak vezető teológiai
intézete. Az év végén Sir Sigmund Sternberget a
hesseni tartományi miniszterelnök Wilhelm Lenuschneremlékéremmel tüntette ki a keresztény-zsidó
kapcsolatok ápolásáért.
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Októbertől havonta más-más körzet adott otthont a
körzeti elnökök találkozójának. Az első összejövetelre
a Hunyadi téri körzetben került sor.
Az Oneg Sabbat Klub az 1997 évi személyi
jövedelemadó egy százalékából befolyt pénzből
bevezettette a telefont. (351-8952)
Október közepétől nyilvános zsidóságismeretei
tanfolyamot indított a Lauder Javne Közösségi
Iskolában Balla Margit, Kardos Ágnes és Raj Tamás. A
hat részből álló tanfolyam a következő témaköröket
ölelte fel: Bevezetés a zsidóságba; A zsidó történelem
tanulságai; A zsidó lét és idő; Családi élet; A

zsinagóga és a zsidó közösség; A könyv népe: a betűtől
az irodalomig.
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A Szombat 1998/9 száma a magyarországi zsidó
könyvkiadással foglalkozott. Az 1989 utáni helyzetéről
Gadó János (3-6. p.), az 1945 előttiről Török Petra
(7-9. p.) közölt tanulmányt. Ugyanebben a számban
Novák Attila és Vöröss László emlékezett Szilágyi
Ernőre, a cionizmus egyik jelentős szellemi
képviselőjére (26-31. p.).
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A Történelmi Szemle 1998/3-4. számában jelent meg
Schweitzer Gábor és Török Petra "Ne köszönje meg nekem
a fáradságomat ebben az ügyben. Szabolcsi Lajos
levelei Szekfű Gyulához” című tanulmánya. (333-340.
p.).
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Október közepén Londonban tartotta az Európai Zsidó
Kongresszus vezetőségválasztó végrehajtó bizottsági
ülését. Elnökké Ignácz Bubist főtitkárrá Serge
Cwajgenbaumot választották. A VB tagja maradt Zoltai
Gusztáv. Az ülésen elítélték az újjáéledő orosz
antiszemitizmust, Makasov Duma-beli beszédét. Albert
Makasov nyugalmazott tábornok parlamentben elmondott
beszédében Oroszország minden problémájáért lényegében
a zsidóságot tette felelőssé. A bizottság áttekintette
a kárpótlások helyzetét Európában. A Mazsihisz
küldöttségét - Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv és
Lazarovits Ernő - fogadta Sir Sigmund Sternberg, a
Nemzetközi Keresztény - Zsidó Társaság elnöke is a St.
Johns Wood-i zsinagógában tartott nagyszabású
emlékünnepség után. Sterberg itt elmondott beszédéből
részleteket közölt az Új Élet 1998. november 1-i
száma. (1. p.)
A drezdai Ökumenikus Információs Központ meghívására
Lazarovits Ernő előadást tartott „Zsidók Európában”
címmel. A szervezet egyébként a nyár elején
Berekfürdőn tartotta nevelési szimpóziumát. Ezen Domán
István főrabbi tartott előadást a magyarországi zsidó
oktatási intézményekről.
Október végén költözött új helyére a Nácizmus
Üldözötteinek Bizottsága (Dohány u. 16-18, 1/2
emelet).
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A Váci u. 12. számú ház falán Kasztner Dezső
emléktáblát avatott Schiffer János főpolgármesterhelyettes és Haraszti György történész. Az ünnepségen
jelen voltak a Kasztner Emlékbizottság tagjai,
Schweitzer József országos főrabbi, Engländer Tibor, a
Macisz elnöke, Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke,
Joel Alon izraeli nagykövet és néhány társadalmi
szervezet képviselője. Göncz Árpád köztársasági elnök
levelét Tóth Kálmán ezredes olvasta fel.
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A Jeruzsálemi Yad Vasem Intézet másodszor látott
vendégül Magyarországról érkezett történelem
tanárokat. A magyar - izraeli kulturális egyezmény
keretében zajló programon többek között Jehuda Bauer
akadémiai igazgató tartott előadást a holocaust
kialakulásának okairól és következményeiről.

Az egykori Volkswagen, Siemens, BMW, Daimler-Benz,
Krupp, Man és más német üzemekben kényszermunkát
végzettek kártérítési igényeinek intézését ügyvédi
iroda vállalta a XII. Arató u. 12. szám alatt. Az S&L
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság egy
jeruzsálemi ügyvédi iroda képviselőjeként a második
világháború előtt kötött életbiztosítások ügyét is
intézi.
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Októberben a 148 tagot számláló B,ai B,rith Páholy
tisztújító közgyűlésén ismét Szeszlér Tibor ügyvédet
választották a szervezet elnökévé. A B,nai B,rith
továbbra is a zsidó vallástól független identitás
megőrzése, az antiszemitizmus elleni fellépés és a
jótékonyság hármas célját követi.

A Buksz 1998/téli számában Schein Gábor „Egy
történet jele” című írásában „A határ és a határolt. –
Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról”
című, Török Petra által szerkesztett kötetről, és az
1996-ban azonos címmel rendezett konferenciáról írt
kritikát.
november hónap
november 1.

„A zsidó hit századai” címmel Schweitzer József
országos főrabbi tartott előadást a Nagyfuvaros utcai
templom klubjában.
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november 3.
A Közép-Európai Egyetemen Randolph L. Braham tartott
előadást „The drive to refurbish the past: romanian
nationalism and the Holocaust” címmel.
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november 4-5.
Konferenciát rendeztek Pannonhalmán „Magyar
megfontolások a Soáról” címmel. A konferencia
megrendezését Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát
kezdeményezte az év tavaszán II. János Pál pápa
„Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról” kezdetű
körlevelének megvitatására. A Pannonhalmi Főapátságon
kívül a rendezők között volt a Magyar Bencés
Kongregáció, az Országos Főrabbi Hivatal, a Keresztény
- Zsidó Társaság, a Magyar Pax Romana Fórum, a
Sapientia Szerzetes Hittudományi Főiskola Szövetség,
az Országos Rabbiképző Intézet, a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Hittudományi
Egyetem. A megnyitó beszédet Várszegi Asztrik főapát
és Glatz Ferenc, az MTA elnöke tartotta. Az előadások
a következő főbb témaköröket ölelték fel: A kölcsönös
előítéletek lélektana és szociológiája; A
zsidóüldözések története és a holocaust
Magyarországon; A zsidó -keresztény párbeszéd jelen
állása. Az előadók között volt Komoróczy Géza
történész, Erős Ferenc szociálpszichológus, Tőkéczky
László történész, Esterházy Péter író, Balassa Péter
esztéta, Haraszti György történész, Molnár Judit
levéltáros, Bölcskei Gusztáv református püspök, Békés
Gellért bencés teológus, Majsai Tamás történész,
Karsai László történész, Remi Hoeckman, a Szentszék
zsidósággal foglalkozó vallási kapcsolatok
bizottságának titkára, a pápai dokumentum
szerkesztője, Szita Szabolcs történész és Schweitzer
József országos főrabbi. A konferenciáról és a
keresztény - zsidó kapcsolatok alakulásáról a Szombat
1999/1 számában Gadó János beszélgetett Horányi
Özsébbel, a katolikus Pax Romana Fórum vezetőjével, és
Majsai Tamással, a református Kálvin János Kör
munkatársával (7-9. p.). Az Új Élet 1998. december 1jei száma a konferencián elhangzott előadások közül
idézi Várszegi Asztrik, Glatz Ferenc, Schweitzer
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József, Bölcskei Gusztáv, Gergely Jenő, Ferenczi
László, Haraszti György, Karádi Viktor, Karsai László,
Szita Szabolcs, Majsai Tamás, Marjovszky Tibor, Tamás
Bertalan, Békés Gellért, Fejtő Ferenc és Schőner
Alfréd előadását.
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november 4.
Debrecenben „Mondjunk nemet a rasszizmusra” címmel
egész napos rendezvényt tartottak a Debreceni
Egyetemen. A fővédnök Bazsa György rektor volt. Az
ötletgazda UJS Debrecen, és az egyetem Jeruzsálem 3000
Önkéntes Csoportja volt. Később csatlakozott a Bzsh, a
Raoul Wallenberg Egyesület és a Roma Alapítvány is. A
konferencián Gönczöl Katalin ombudsman és Pokorni
Zoltán miniszter megnyitó beszéde után Balog Judit,
Horváth Aladár, Ruff Endre, Ill Márton, Kőbányai
János, Murányi István és Zoltai Gusztáv tartott
előadást.
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november 7.
1. Surányi György jegybankelnökkel Vértes András, a
Gazdaságkutató Rt elnöke beszélgetett a Mazsike
Klubban. (Garay u. 48.)
2. Az Oneg Sabbat Klub vendégeként Porscht Frigyes
grafikus beszélt arról, milyen zsidónak lenni sárga
csillaggal.
3. A Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány Kiss
József születésének 155. évfordulója alkalmából
emlékestet rendezett a Műcsarnok Különtermében. Az
esten közreműködött Fűzfa Júlia, Popper Péter, Kézdy
György, Bajomi Nagy György, Balogh Zsolt, Beer György
és Beer Iván.
november 8-9.
1. A debreceni UJS csoport „Innovációk a szociális
munkában” címmel konferenciát rendezett.
2. A szentendrei zsinagóga történetéről beszélgettek
a Hunyadi téri Generációk Klubjának vendégei az
adományozóval, Szántó András üzletemberrel, aki
édesapja egykori házában a Szentendréről és
környékéről elhurcoltak emlékére imaházat és
emlékhelyet létesített a városban.
november 9-17.
Tengerentúli koncert körutat bonyolított le a
Budapester Klezmer Band, fellépett Dunai Tamás. Az

r

együttes szerepel azon a közelmúltban, Frankfurtban
kiadott CD-n is, amelyen a „Soul of Klezmer” címmel a
legjobb együttesek előadásaiból hallható válogatás. A
lemez egyszerre jelent meg Európában, az USA-ban és
Japánban.
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november 10.
1. Pápán a Református Teológiai Akadémia
konferenciát rendezett „Irányzatok az
intertestamentális irodalomban” címmel. Benyik György
„Az intertestementális irodalom sajátosságairól”;
Bolyki János „Jézus Sirák könyve megértése a
kulturális háttér fényében”; Hajnal Piroska „Az Atyák
dícsérete Ben Szira könyvében” címmel tartott
előadást. Czachesz István „Jeremiás szövegek”;
Fröhlich Ida „A qumráni szövegek teológiai
sajátosságai”-ről beszélt. Xeravits Géza
„Intertestamentális modellek a boldogmondások irodalmi
formájához”; Zsengellér József: „A szamaritánus Józsué
könyvében intertestamentális sajátosságai” címmel
tartott előadást.
2. Braun Róbert „Holocaust, elbeszélés, történelem”
című kandidátusi értekezésének vitája volt az MTA-n.
Opponensek: Sipos Péter, a történettudomány doktora,
Vajda Mihály, a filozófiai tudomány doktora és Karsai
László, a történettudomány kandidátusa.
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november 12.
A Közép-Európai Egyetemen Zvi Gitelman, a University
of Michigan tanára tartott előadást „Being jewish
post-communist Russia and ukraine today: preliminary
results of a study in eight cities” címmel.

november 13.
A Magyar Elektrotechnikai Múzeumban (VII. Kazinczy
u. 21.) megnyílt Szilárd Gyula iparművész kamara
kiállítása. „A törvény világossága oszlassa el a
gyűlölet sötétségét” című kiállítás megnyitóján
Jeszenszky Sándor múzeumigazgató, Várszegi Asztrik
főapát, Lichtmann Tamás egyetemi tanár és Szécsi
József főiskolai docens mondott beszédet, Fekete
László főkántor és Keönch Boldizsár operaénekes
liturgiai dalokat énekelt.
november 13-15.
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A KÚT Alapítvány második alkalommal rendezett
konferenciát a Bálint Zsidó Közösségi Házban
„Vészkorszak és pszichoterápia” címmel. A konferencia
anyagát 1999-ben az Animula kiadó jelentette meg.
Riskó Ágnes a rákos megbetegedések, Hoyer Mária a
drogfogyasztás kialakulását vizsgálta. Az Aachenben
élő Gáspár Pál professzor egy SS tiszt lányának
pszichoterápiájáról, Pfitzner Rudolf Münchenből pedig
az 56-os emigráció traumatizációjáról tartott
előadást. Oravecz Róbert a délszláv menekültek, Hárdi
Mária a menekülttáborok kiszolgáltatottjairól beszélt.
Bárdos Katalin, Pálfy Judit és Virág Teréz egy-egy
esettanulmányt ismertetett.
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november 15.
1. Az Új Élet 1998. november 15-én megjelent
számában Feldmájer Péter Mazsihisz elnök éles hangon
bírálta a rabbikar vallási tevékenységének,
hozzáértésének, szakmai felkészültségének színvonalát
„Mások helyett szégyellem magam” címmel (3. p.).
Nevének említése nélkül támadta Schweitzer József
professzort is az ORI élén végzett pedagógiai
munkájának szerinte nem kielégítő színvonala miatt. A
sajtóban ismertetett eset az volt, hogy egy Budapesten
házasságot kötött, Angliában élő zsidó orvos, és
Pesten élő, ugyancsak orvos zsidó nő házasságának
zsidó vallás szerinti felbontására évek óta nem került
sor, mert a rabbinátus nem állította ki a válási
okiratot, a getet. A rabbikar az Új Élet következő
számában „Kinek van szégyellnivalója?!” címmel
testületileg tiltakozott a cikk hangneme és szerző
halahikus felkészületlensége miatt. (december 1. 3.
p.) A Rabbikar tagjai által kibocsátott tiltakozó
nyilatkozatot egyedül Schőner Alfréd nem írta alá, a
rabbik közül pedig Kardos Péter és Raj Tamás sem. A
december 15-i számban Feldmájer Péter már nyíltan
bírálta Schweitzer professzor igazgatói munkáját.
Visszaélésekről beszélt az ORI Könyvtárával
kapcsolatosan, bírálta az intézet tanári karának
összetételét, és szakmai színvonalát. Azt állította,
hogy 1985-1997 között mindössze két rabbit avattak.
Bírálta a Pedagógium tantervét, és szinte mindent
megkérdőjelezett, amit Schweitzer professzor tett. A
követendő utat számára Schőner Alfréd személye és az
általa képviselt Zsidó Egyetem koncepciója jelenti. Az
eldurvult stílus és igaztalan támadás az Új Élet 1999.
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január 1-jei számában többeket arra ösztökélt, hogy
önmérsékletre és méltó hangnemre intsék a feleket.
Többen felhívták a figyelmet a hitközségi választások
közeledtére, ami még rosszabb kontextusba helyezi a
vitát. Naftali Kraus a vita izraeli negatív
fogadtatására hívta fel a figyelmet. Kepets András
rabbijelölt Schweitzer és Schőner professzorok
szembefordításának, illetve egymás ellen való
kijátszásának értelmetlenségéről szólt. (3. p.) Az
1999. január 15-i számban Komoróczy Géza professzor
kelt Schweitzer József védelmére „Történelmi
szempontok a hitközségi vitához” (3. p.), a Pécsi
hitközségből 13 hittestvér közös levélben, Vidor
György és Kaufman Pál elnök pedig külön írásban
utasították rendre a Mazsihisz elnökét. Schweitzer
József „Vádaskodás helyett beszéljenek a tények!” (3.
p.) című cikkében vázolt néhány fontosabb eseményt és
eredményt igazgatóságának éveiből.
2. A Nagyfuvaros utcai templom klubjában Schőner
Alfréd tartott előadást „Építsetek nekem szentélyt!”
címmel.
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november 19.
1. „Az ortodoxia holocaust felfogásának irodalmi
vonatkozásai” címmel Ács Gábor egyetemi tanár tartott
előadást a Mazsike Klubban.
2. A Hunyadi téri Generációk Klubja a vidéki
hitközségek meglátogatása sorozatban ezúttal
Debrecenbe szervezett kirándulást.
3. Tatár György vallásfilozófus kétrészes
előadásának első része a Nagyfuvaros utcai templomban
„Ros Pinna – Zárókő” címmel Franz Rosenzweigről, a
diaszpóra utolsó nagy teológusáról.

november 28.
Jubileumi fogadást rendeztek a Mazsike megalakulásának 10.
évfordulóján a Goldmark Teremben. A tíz éves évforduló
alkalmából alapított Várhegyi György díjat Haas Judit, a Lauder
Javne Óvoda vezetője és Csongor Dorottya tanítónő (posztumusz)
kapta. A Magyar Zsidó Kultúráért kitüntetésben részesült Jancsó
Miklós filmrendező. A Szombat 10. számában Gadó János vonta meg
a szervezet 10 éves múltjának mérlegét „Fent és lent” címmel (3
8. p.). A Szombat 1999/1 számában pedig interjú részletek
jelentek meg a Mazsike egykori vezetőivel „Hőskorszaki
töredékek” címmel (10-15. p.).

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

november 29.
1. Konferenciát tartottak a zsidó civil szervezetek
szerepéről az Ökocentrumban (Andrássy u. 23.) Az
előadásokat Feldmájer Péter, a Mazsihisz
képviseletében, Eliezer Gilad, a Szochnut Budapesti
Irodája nevében, V. Bálint Éva és Olti Ferenc a
Mazsike képviseletében, valamint Irene Runge, a
Jüdische Kulturverein Berlin igazgatója tartotta. A
délutáni kerekasztal-beszélgetésen az előadókon kívül
Engländer Tibor, a Magyarországi Cionista Szövetség,
Székely Gábor, a Mazsike, Szeszlér Tibor a B,nai
B,rith és Répás Péter az UJS kőviseletében vett részt.
A Lauder Javne Iskolában (XII. Budakeszi út. 48.) a
Szombat folyóirat rendezett irodalmi estet. A
háziasszony Sándor Erzsi volt, műveiből olvasott fel
Konrád György, Kornis Mihály, Georgio Pressburger,
Röhrig Géza és Szántó T. Gábor. A Pannónia Klezmer
Band játszott.
2. A Raoul Wallenberg Egyesület megalakulásának 10.
évfordulóján jubileumi közgyűlést és megemlékezést
tartották.

ya

november 30.
1. A Muszoe új székházba költözött. (VI. Aradi u.
62.)
2. A Komédium Színházban bemutatták Földes Mária: „A
séta – emlékek a gyermekkorból és a holocaust
időszakából” című művét. Színpadra alkalmazta Wohl
Katalin, rendezte Radó Gyula. Előadta Havas Judit
előadóművész.
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Novemberben a Mazsihisz és más zsidó szervezetek
felkérésére az ELTE Szociológiai Intézete kérdőíves
felvételt indított a magyarországi zsidóság
társadalmi-demográfiai összetételéről, szociális
helyzetéről, megélhetési körülményeiről, a zsidó
valláshoz és kultúrához való viszonyáról, az országban
élő zsidóság helyzetéről. A mintegy 1500 főnyi minta
kérdezésében az ORI Pedagógiumának hallgatói is részt
vettek. A felmérést Kovács András szociológus vezette,
a feldolgozásban Angelusz Róbert, Ladányi János, Stark
Tamás, Szendrő Zoltán és Tardos Róbert szociológusok
vettek részt. A felvétel anyagi feltételeit a
Mazsihisz, a Mazsök, a Lauder Alapítvány, az American
Joint, Claims Conference és az American Jewish
Committee adta össze.

Néhány napig Budapest vendége volt Claude Lanzmann,
a francia ellenállás kitüntetettje, a becsületrend
lovagja, aki 11 évig készítette a kilenc és félórás
Soá című filmeposzt.
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November elején kezdte meg működését a Pesti Jesiva
a lubavicsi zsinagógában (Vasvári Pál u. 5.). Az USAból és Izraelből érkezett 11 rabbijelölt a fővárosban
és vidéken is tanít, emellett a Jesiva
szabadegyetemként is működik. Ugyancsak novemberben
érkezett Budapestre egy lubavicsi házaspár, a Gán
Menáchem óvoda és a Bét Menáchem iskola munkatársai.
Sálom Dov Sudak rabbi iskolaigazgató-helyettes lett,
felesége Dvora Leah az óvoda igazgató-helyettese.
Haynal Imre orvosprofesszort a Yad Vasem Intézet
posztumusz kitüntetésben részesítette a kolozsvári
egyetemi klinikán megmentett zsidók javaslatára.

Novemberben meghalt Zala Tamás, a Mazsike alapító
tagja, a Szombat egykori főszerkesztője. Ugyancsak
november elején hunyt el Helfer Tibor, az ortodox
autonóm hitközség Chevrájának vezetője, valamint Nemes
Mózes, az ortodoxia alelnöke. Mindkettőjüket Hoffer
Ármin főrabbi temette. A kántori teendőket Herczog
László főtitkár látta el.
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A Visegrádi utcai körzetben felújított frigyládát
avattak. A hívek adományai és a Mazsihisz támogatása
tette lehetővé a frigyláda rekonstrukcióját. A
körzetben október óta Talmud Tóra működik Róna Ásér
rabbijelölt vezetésével.
Novemberben ülést tartott a Measz Országos
Bizottsága. A Villányi úti Konferencia Központban
tartott megbeszélésen jelen volt Jan Husak mérnök
vezérőrnagy, a szlovák testvérszervezet elnöke is, aki
Sárközi Sándornak, a Measz elnökének a szlovák
szervezet emlékérmét nyújtotta át. Sárközi Sándor
beszámolót tartott a Measz egész évi tevékenységéről.
Szenes Iván a NÜB elnöke a kárpótlási folyamatról
szólt, Schiffer János elnökségi tag pedig a Fideszkisgazda kormány kirekesztő politikájáról ejtett szót.

december hónap
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A Bárka című folyóirat 1998/1-4. számában "Mit állna
ellentétben a zsidóságod a magyarságoddal?" címmel
közölt válogatást Bodor Aladár és Komlós Aladár
levelezéséből Schweitzer Gábor, Török Petra (139-150.
p.).
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december 1.
1. Stockholmban bejelentették, hogy a Wallenberg
sorsával kapcsolatos orosz - svéd külügyminiszteri
vizsgálatot 1999-ben befejezik.
2. Washingtonban nemzetközi Holocaust konferenciát
rendeztek. A négynapos értekezleten 44 ország és 13
kormányzati szervezet részvételével a nácik által
elrabolt vagyonok sorsával kapcsolatos kérdéseket
vitatták meg. Az egy évvel korábban Londonban tartott
megbeszélés elsősorban az arany sorsával foglalkozott.
Ezúttal a műkincsek, a vallási közösségektől elvett
javak, illetve a holocaust áldozatok életbiztosítási
kötvényeinek sorsa állt a figyelem középpontjában. A
konferenciát Stuart Eisenstadt amerikai külügyi
államtitkár nyitotta meg. A Habsburg család azt
kívánta elérni, hogy a nácik összes áldozatára
terjesszék ki a kárpótlást. Az amerikai
külügyminiszter azt szorgalmazta, hogy a kutatóknak
mindenütt tegyék lehetővé a levéltárak régi anyagainak
kutatását. Az USA-ban már szabaddá tették az iratok
kutathatóságát. A konferencián 11 irányelvet dolgoztak
ki az elrabolt műkincsek sorsának rendezése érdekében.
Nemzetközi bizottság alakult a biztosítási kötvények
ügyében, amelybe Magyarország és Csehország is jelezte
részvételi szándékát. A magyar küldöttséget Visy
Zsolt, az NKÖM államtitkára vezette, jelen volt
Asztalos László, a Mabisz elnöke és Pék Erzsébet, a
KüM nemzetközi jogásza. A konferencián előadást
tartott Edward Idris Cassidy bíboros is, aki aktív
szerepet játszott a „Megfontolások a Soáról” kezdetű
pápai dokumentum elkészítésében.
3. Az Új Élet 1998. december 1-jei száma közli a
Mazsök által támogatott pályázatok listáját (mintegy
100 pályázat 7. p.)
december 3.

1.A Hunyadi téri Generációk Klubjának vendége
Székely Gábor, a Mazsike elnöke volt.
2. Világszerte ünnepelték Simon Wiesenthal 90.
születésnapját.
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december 8.
Szakály Sándor történész újra megpróbálta
kisebbíteni a csendőrség felelősségét a
zsidóüldözésekben. A történész a nyolcvanas évek végén
már tett kísérletet a szerecsenmosdatásra. A Duna
Televízióban „Híven, becsülettel, vitézül” címmel most
sugárzott dokumentumfilm, és az azt követő vitaműsor
azt kívánta elhitetni, hogy a törvénytisztelő zsidók
deportálását a kormányhoz hű csendőrök humánusan
végezték. Csaba László és Molnár Judit történészek a
Népszabadság 1998. december 21-i számában tényszerű
cáfolatát adták a műsorban elhangzottaknak (10. p.).
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december 10.
1. Az MTV1 csatornáján „Az utódok reménysége” című
műsorban Baruch Oberlander rabbi a Chabad Lubavics
eddig megjelent köteteiről számolt be, és beszélt a
kiadói tervekről is. A műsor második részében Rodosz
szigetének egykori szefárd zsidó emlékeiről készült
összeállítást vetítették.
2. A Közép-Európai Egyetemen Klaus Hoedl, a graz-i
egyetem tanára „Physical Characteristics of the jews
at the turn of the twentieth century” címmel tartott
előadást.
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december 12.
A Mazsike vendége volt Várszegi Asztrik, pannonhalmi
főapát.

december 12-14.
„Zsidó sorsok magyar filmen” címmel filmsorozatot és
konferenciát rendeztek a Puskin moziban és az
Örökmozgó filmszínházban. Az 1990-es első zsidó
filmfesztivál sikereire alapozva ez volt a második
zsidó filmfesztivál Budapesten. A nyitófilm Sándor
Pál: „Szabadíts meg a gonosztól!” című alkotása volt.
A fesztiválon levetített filmek a következők voltak:
Hyppolit, a lakáj (R: Székely István 1931.); Budapesti
tavasz (R: Máriássy Félix 1955.); Torockói menyasszony
(R: Keleti Márton 1937.); Őrségváltás (R: Bánky Viktor
1942. töredék.); Hány óra, Vekker Úr? (R: Bacsó Péter
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1985.); Fel a fejjel (R: Keleti Márton 1954.); Apa (R:
Szabó István 1966.); Simon Judit (R: Mérei Adolf
1915.); Szulamit (R: Illés Jenő 1916.); Uramisten (R:
Gárdos Péter 1984.); Társasutazás (R: Gazdag Gyula
1984.); Az örvény (R: Forgács Péter 1997.); Utószezon
(R: Fábri Zoltán 1966.); Tutajosok (R: Elek Judit
1989.); Hideg napok (R: Kovács András 1966.); Jelenlét
I-III. (R: Jancsó Miklós 1965, 1978,1983.); Verzió
(R: Erdély Miklós 1981.); Hajnal (R: Jancsó Miklós
1986.); Apám néhány boldog éve (R: Simó Sándor 1977.);
Párbeszéd (R: Herskó János 1963.); Senkiföldje (R:
Jeles András 1993.); Az orvos halála (R: Mamcserov
Frigyes 1985.); És ne vígy minket kísértésbe (R: Ember
Judit 1993.); Mondani a mondhatatlant (R: Elek Judit
1993-95.); Jób lázadása (R: Gyöngyössy Imre - Kabay
Barna 1983.); Elysium (R: Szántű Erika 1987.);
Lovagias ügy (R: Székely István 1937.); Circus Maximus
(R: Radványi Barna 1980.); Álmodozások kora (R: Szabó
István 1964.); Két félidő a pokolban (R: Fábry Zoltán
1961.); A hetedik szoba (R: Mészáros Márta 1995.);
Álomgyárosok (R: Hirsch Tibor 1996.); "Minden a vér"
(R: Kőszegi Edit, Simó Sándor, Surányi András 1984.);
Szondi Lipót (R: Forgács Péter 1986.). A 13-án
rendezett konferencián Hirsch Tibor a század eleji,
Sándor Tibor a két háború közötti filmipar helyzetét
elemezte. Götz Eszter elemzése az 1916-ban készült
Szulamit című némafilmtől az 1937-ben készült
Hyppolyt, a lakáj című alkotásán keresztül jutott el a
zsidóság társadalomrajzáig. A háború utáni korszak
zsidó vonatkozású filmművészetét Kovács András
szociológus, és Szabó Miklós történész mutatta be. A
hatvanas évek filmes aranykorszakát Varga Balázs
filmtörténész és Erős Ferenc szociálpszichológus
ismertette. Herskó János filmrendező, Heller Ágnes
filozófus, Pető Katalin pszichológus, Pécsi Katalin
tanár is előadást tartott a Puskin moziban rendezett
szimpóziumon. A kerekasztal-beszélgetésen Gervai
András filmkritikus, Bacsó Péter filmrendező. Lengyel
László politológus, Losonczi Ágnes szociológus, Simó
Sándor filmrendező vett részt. A fesztiválon
elhangzott előadásokból a Szombat című folyóirat
1998/10 száma tematikus mellékletben foglalkozott a
fesztivállal (22-32. p.).
december 13.
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1. A Nagykőrösi Zsidó Hitközség fennállásának 200
éves jubileumán konferenciát rendeztek az Arany János
Művelődési Központban. A konferenciát Kósa Ferenc, a
város polgármestere nyitotta meg. A Mazsike, a
Mazsihisz, a Mazsök vezetőin kívül megjelent az
ünnepségen a Kecskeméti hitközség elnöke, továbbá
Semjén Zsolt, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának képviseletében, valamint Fodor Ferenc
református lelkipásztor. Schőner Alfréd főrabbi az
első magyarnyelvű zsinagógai beszédről tartott
előadást, amelyet 1817-ben a nagykőrösi zsinagóga
avatásakor mondott el Krakauer Salamon, korabeli
főrabbi. Tóth Tibor nyugalmazott iskolaigazgató Arany
János biblikus költészetéről, Kovács László pedig
Réthy Mórról tartott előadást, aki Nagykőrös
szülötteként az egyetlen akadémikus volt. Böőr László
a nagykőrösi levéltárban fellelhető zsidó anyagokról
beszélt, Novák László múzeumigazgató pedig a zsidók
szerepéről beszélt Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd
polgárosodásában.
2. Orbán Viktor miniszterelnök a hanuka első napján
látogatott el az újpesti szeretetotthonba. A vendéget
a szeretetotthon vezetőin kívül fogadta Schweitzer
József országos főrabbi, Deutsch Róbert újpesti
főrabbi és Korn József, a Bzsh elnöke.
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december 13-20.
A Nyugati téren felállított hatalmas gyertyatartónál
a Chabad nyilvános gyertyagyújtást rendezett, és
tánccal, énekkel ünnepelték a hanukát. Az ünnepségen
beszédet mondott a Mazsihisz nevében Fejdmájer Péter
elnök, és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, a Macisz
nevében Engländer Tibor, Jaron Mayer az izraeli
nagykövetség képviseletében, Rózsa T. Endre újságíró
és Háráv Ávrahám Salamon pedig a Rison Lecion
képviseletében. A médiában nagy nyilvánosságot kapott
a rendezvény. A zsidók véleménye megoszlott arról,
hogy kell-e nyilvánosan ünnepelni. A www.zsido.com
internetes oldalon zajló vitából az „Egység”
1999/márciusi száma közölt részleteket. (5-7. p.)

december 14.
A Hunyadi téri Generációk Klubjának vendége Ember
Mária írónő volt.
december 17.
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1. Az immár hagyományos hanuka bált az Építők
Kongresszusi
Központjában (VII. Dózsa György út 84/a) rendezte az
UJS, a Bzsh, a Bálint Ház, a Szochnut és a zsidó
középiskolák. Az MTV2 csatornája hanuka,98 címmel
ünnepi gyertyagyújtással egybekötött irodalmi műsort
sugárzott a Wesselényi, a Lauder és a Scheiber
középiskolák növendékeinek közreműködésével.
2. Szegeden a Szegedi Zsinagógáért Alapítvány
jótékonysági hangversenyt rendezett Frankl Péter
zongoraművész, és Pauk György hegedűművész
felléptével.
3. 74 éves korában elhunyt Bakos Lajos, a ZSVK
kelet-európai elnökhelyettese, a Magyar Emmánuel
Alapítvány elnöke. A rákoskeresztúri temetőben Schőner
Alfréd főrabbi és Kálmán Tamás főkántor búcsúztatták.
december 19.
1. Az év legnagyobb klezmer showját rendezték meg a
Petőfi Csarnokban itthoni, amerikai és dán együttesek
felléptével.
2. „Az ortodoxia holocaust felfogásának irodalmi
vonatkozásai” címmel Ács Gábor egyetemi tanár tartott
előadást a Mazsike Klubban.
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december 20.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Pauk György és
Frankl Péter adott ajándékkoncertet a hanuka
alkalmából, közreműködött a Huberman Ifjúsági
Kamarazenekar.
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december 21.
Heller Ágnessel Konrád György, Vitányi Iván és
Alföldy Róbert beszélgetett a Merlin Színház Klubjában
a „Bicikliző majom” címmel megjelent életrajzi
interjúkötet bemutatója alkalmából. Az interjúregényt
Kőbányai János készítette.
december 27-30.
1. A Habonim Dror Szolnokon rendezte meg téli
táborát.
2. A Nagyfuvaros utcai Klubban Frölich Róbert
főrabbi „Az ókori zsidó társadalom változásai a
prófétai iratok tükrében” címmel tartott előadást.

Decemberben a Dohány utca 16-18-ban lévő új
székházában tartotta beszámoló közgyűlését a NÜB.
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A megmentettek egy kis csoportja közleményben
tudatta az izraeli Yad Vasem Intézettel, hogy számukra
érthetetlen, miért húzódik Ocskay László egykori
százados embermentő tevékenységének elismerése. (Új
Élet, 1999. jan. 15. 4. p.)
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Cfáton átadták a Magyar Nyelvterületről Származó
Zsidóság Múzeumának az újpesti hitközség ajándékát: a
Soá mintegy 20 ezer újpesti áldozatának névsorát,
valamint a zsinagógát ábrázoló makettet: Iványi
Gyöngyvér és Somos Zsuzsa alkotását.
Az év végén az Európa Parlament határozatot hozott
az oroszországi antiszemitizmus elítéléséről. A
határozatot az Európai Zsidó Kongresszus javaslatára
fogadták el. Figyelmeztették az orosz kormányt és a
Dumát, hogy helyezzenek törvényen kívül mindenfajta
rasszizmusra, és antiszemitizmusra vonatkozó
felbujtást.

Az Oneg Sabbat Klubban rendhagyó Karinthy estet
rendeztek. Az esten Nyerges András „A félvér bohóc meg
a föld pora” című, a rádióban korábban elhangzott
tanulmánya került színre.
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December közepén a Síp utcai székházban díszvacsorát
rendeztek a Claims Conference budapesti irodája
(Lendvay u.17-19.) önkénteseinek tiszteletére, akik a
német kártérítés reménybeli kedvezményezettjeinek
önkéntesen segédkeznek az igénylési ívek kitöltésében,
a hiányzó dokumentumok beszerzésében. A munkatársakat
Ungár Péter irodavezető, Kardos Péter főrabbi és
Lazarovits Ernő, a Mazsihisz külügyi osztályának
vezetője köszöntötte.
Szekszárdon megalakult a Magyar - Izraeli Baráti
Társaság. A társaság örökös díszelnökévé választotta
Müller László Tel-Avivban élő mérnököt. Elnök
Friedmann Tamás, a vezetőség tagjai pedig Fodor
Miklós, Halász Benjámin és Katz Lajos lettek.

1998-ban:

Az állami költségvetés 45 millió forintot adott a
Dohány utcai zsinagóga felújításának befejezésére.
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A tervek szerint a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga
lesz a Magyarországi Holocaust Dokumentációs Központ
és Közalapítvány, továbbá egy állandó holocaustkiállítás színhelye. A rekonstrukción átesett épület
jelenleg az ÁPV Rt tulajdonában van. Az állandó
kiállítás rendezője Horn Emil muzeológus-történész
lesz, aki egyik rendezője volt az 1994-es Várbeli
kiállításnak.
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Drezdában és Berlinben új zsinagógák építésébe
kezdett a hitközség.
A személyi jövedelemadó egy százalékának
felajánlásával a Mazsihisz javára 2602 adomány
érkezett, összesen 12.77 millió forint értékben.
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A hitközségek ingatlan megváltásokból származó pénz
(összesen 443 millió forint) felhasználásáról:
Keszthelyen a temető és a zsinagóga felújítására
fordították a rájuk eső 800 ezer forintot.
Debrecenben a 7,7 millió forintot a zsinagóga
homlokzatán lévő kőtáblák, a mikve és a kóserkonyha
felújítására használják.
Pécsett az 1,3 millió forintból felújítják a zsidó
iskolát.
Szegeden az idősek otthonának felújítását tervezi a
4,4 millió forintból.
24 fővel megalakult a mosonmagyaróvári hitközség.
Elnökké Ligeti Lászlót választották. 1999-ben saját
erejükből kialakítottak egy klubhelységet, ahol
összejöveteleiket tartották. Itt működött a Szochnut
héber nyelvtanfolyama is. 2000-ben adományból
megvásároltak egy családi házat, ahol imatermet,
gondnoki lakást és sportpályát létesítettek, és
helyrehozták a zsidótemetőt is.
Alvó számlák:
A ZSVK becslésen alapuló felmérése szerint mintegy
90-140 milliárd dollárra tehető az a tulajdon, amit a
nácik a megszállt országokban a zsidóktól
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zsákmányoltak - derült ki egy 1998. június 28-én
közzétett jelentésből. A bankok oldaláról az 1997-ben
létrehozott svájci kárpótlási alapba további három
bank - a Credit Suisse, a Swiss Bank Group és a Union
Bank of Switzerland 1998. augusztus 13-án
megállapodott a ZSVK képviselőivel New Yorkban, hogy
összesen 1,25 milliárd dollár kártérítést fizetnek. Ez
az ára annak, hogy a nemzetközi pénzvilág így nem
helyezi bojkott alá a svájci bankokat. Az egyezségben
aláírt kártérítési összeg mintegy 31 ezer károsultat
érint, akik nevében kollektív pert indít a ZSVK. A
kifizetésre 3 év alatt kerül sor. A szétosztásban
Izrael ellenőrzési szerepet kért. Az osztrák
Creditanstalt és a német Deutsche Bank, valamint a
Chase Manhattan Bank párizsi fiókja érintettségéről
szeptemberben kezdtek nyilvánosságra kerülni adatok. A
vizsgálat azonban az év végéig nem fejeződött be.
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A biztosítók oldaláról a Generali biztosítási
holding 1998 júniusában jelentette be, hogy 12 millió
dolláros alapítványt hoz létre annak a 327 ezer keletközép európai ügyfélnek a kártérítésére, akikkel a
holocaust idején életbiztosítást kötöttek, és nem
fizettek. Az izraeli parlament pénzügyi bizottsága
augusztusban ultimátumszerűen felszólította az olasz
biztosító társaságot, hogy hozza nyilvánosságra az
érintett személyek utódaival szembeni
kötelezettségeit. Az olasz állam 1998. november 27-én
bejelentette, hogy 12 milliárd lírával járul hozzá a
Federal Reserve New York-i központjában a nácizmus
áldozatainak javára létrehozott segélyalaphoz. A 12
millió dollár folyósítása még 1998-ban elkezdődött. Az
amerikai és az európai biztosítók szövetségei a ZSVKval együtt a Generalin kívül további 15 biztosító
társaságot is beperelt. Ezek közül a német Allianz, a
francia AXA és a svájci Winterthur, és még hat cég 90
millió dolláros alapot hozott létre a holocaust
áldozatai, illetve azok örököseinek kompenzálása
céljára. Az év végéig ezek az alapok is megnyíltak.
Eddig az időpontig összesen 1100 magyarországi
biztosított, illetve örökös jelentkezett.
A Német Szövetségi Kormánnyal 1998 tavaszán
megegyezett a Claims Conference egy 200 millió DEM
összegű segélyalap létrehozásáról a kelet-közép
európai zsidók támogatására. A folyósítás 1999
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januárjától vált esedékessé 1998. július 1-ig
visszamenőleg. A folyósítás feltétele, hogy a
támogatásban részesülő eddig még semmilyen más
forrásból nem kapott kárpótlást. Jogosult minden olyan
személy, aki legalább 6 hónapot koncentrációs, vagy
munkatáborban volt, vagy legalább 18 hónapot gettóban,
vagy hamis papírokkal bujkálva töltött. Az igényeket
Magyarországon a Claims Conference helyi irodája,
illetve a Mazsök gyűjti össze. A segély havi 250
DEM/hó nyugdíj, vagy kérés estén egyszeri nagyobb
kifizetés.
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Yahalom Zsidó Szabadegyetem - Maimonides-kör előadásai
az Országos Rabbiképző Intézetben:
január 8.
Szinai Miklós „Fejezetek a magyarországi politikai
antiszemitizmus történetéből (1870-1890; 1918-1925)”
január 15.
Bokor Péter „A csendőrpuccs (1944. június) és
Koszorús Ferenc szerepe a budapesti zsidóság
deportálásának időleges megakadályozásában”.

ya

január 22.
Oberlander Baruch „Maimonidész életműve az újabban
feldolgozott kéziratok fényében”.

M
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január 29.
Ambrus Katalin „Bűn és bűnhődés. (Az Ószövetség
hatása a magyar irodalomra: Farkas András, Zrínyi
Miklós, Kölcsey Ferenc és Ady Endre.)”
február 5.
Kovács Gábor „A fiatal Bibó eszmevilága”.

február 19.
Galambos-Goldman Tamás „Zsidók szerepe a magyar
nemzeti zene kialakulásában”.
február 26.
Görög Veronika „Etnikai sztereotípiák a folklórban”.

----------------------------------------------------------Előadások a CEU-n:
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február 5.
Yehuda Don „Israel vis-a-vis the jewish world at the
threshold of 2000.”

vé

február 18.
Victor Karady „The non-jewish question or the
reasons of unreason: Reflections on antisemitism”.
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március 5.
Christopher Reinprecht "Coming back to Austria after
World War II: experiences and identity conflicts of
austrian jews."
március 19.
Edith Wenzel „Medieval antisemitic legends: ritual
murder and host desecration”.
április 2.
Evelyne Patlagean „Facing the jewish past as s road
to jewish identity today: the case of the french
jewry”.
Speciális kollokviumok az ELTE egyéb tanszékein:
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Tradíció és modernizáció a zsidó kultúrában. Előadó:
Rékai Miklós
Biblia és irodalom. Előadó: Hetényi Zsuzsa, Szávai
János
Zsidók Romániában. 19-20. század. Előadó: Borsi
Kálmán Béla
Jiddis elbeszélő irodalom. Előadó: Varga Péter.
A zsidók a német és a magyar kultúra kapcsolatában.
Előadó: Droste, Wilhelm lektor
A Holocaust és az emberi viselkedés. Előadó: Kovács
Mónika
Antiszemitizmus elmélete. Előadó: Kovács András.

Eseménytár
az 1999. év zsidó vonatkozású krónikája
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január hónap
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január 5.
Romániában az oktatási kormányzat kötelezővé tette
a holocaust-ismeretek oktatását az általános
iskolától az egyetemig. A tanárokat Izraelben
készítik fel a történelem tantárgy keretében
tanítandó ismeretekre.
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január 7.
1. A Mazsihisz nevében Feldmájer Péter elnök
bejelentette, hogy a szervezet az Alkotmánybírósághoz
fordul, mivel jogtalannak tarja, hogy a költségvetési
törvény alapján mindössze 30 ezer forint kárpótlást
kaphatnak a német haláltáborok és az orosz lágerek
áldozatainak hozzátartozói. Feldmájer emlékeztetett
arra, hogy korábban a politikai okból üldözött
áldozatok hozzátartozói egy millió forintot kaptak. A
még terítéken lévő 170 ezer kárpótlási igényből
mintegy százezer érinti a zsidóságot. A Mazsihisz
legalább 300 ezer forintot tartana méltányosnak.
Sokan egyenesen Orbán Viktor miniszterelnöknek
küldték vissza a harmincezer forintos kárpótlást.
(Lásd: Népszava, 1999. február 10. 10. p., illetve ÉS
1999. február 12. 10. p.). Izraelben és NagyBritanniában az egykori magyarországi áldozatok
hozzátartozóinak körében aláírásgyűjtő akció indult.
A World Federation of Hungarian Jews American
Devision Orbán Viktor miniszterelnökhöz juttatta el
tiltakozó nyilatkozatát. A Bálint Zsidó Közösségi
Házban Kertész Erzsébet klubot szervezett a
kárpótlásban érintettek számára. Az Új Élet 1999.
február 15-i számában a Mazsihisz „Felhívást” tett
közzé (1. p.), hogy azok, akik tiltakoznak a kormány
intézkedése ellen, juttassák el tiltakozó
nyilatkozatukat a hitközséghez. Ebben követelik, hogy
az országgyűlés hozzon az Alkotmánynak megfelelő,
diszkrimináció-mentes törvényt. A Mazsike
csatlakozott a Mazsihisz aláírásgyűjtő akciójához. A
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kanadai Menóra 1999. február 5-én jelentetett meg az
Orbán-kormány kárpótlási módszerét bíráló cikket,
amit rövidítve az Új Élet 1999. február 15-i száma is
idéz a 4. oldalon. Schweitzer József országos főrabbi
Áder Jánosnak, az országgyűlés elnökének küldte
vissza a számára édesapja auschwitzi halála miatt
juttatott harmincezer forintot. Az országos főrabbi
ez alkalomból a parlament elnökéhez, és Gönczöl
Katalinhoz, az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához intézett levelét közölte az Új Élet 1999.
március elsejei számának első oldalán. Randolph L.
Braham pedig a BAZ és Nógrád megyei Kárrendezési
Iroda ügyvezetőjének küldte vissza a maga harmincezer
forintját. Márciusig ötezren csatlakoztak a Mazsihisz
tiltakozó akciójához, köztük a szovjet lágereket
megjárt foglyok is. A Mazsihisz képviselői az
aláírásokat Áder Jánosnak juttatják el. A debreceni
Mehon Simon Alapítvány viszont helytelenítette a
visszaküldési, illetve aláírásgyűjtési akciót.
2. Az Újpesti Klubban Alexandriai Philón „Mózes
élete” című művét ismertette a fordító, Bollák János.
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január 11.
A Mazsihisz 99 évre használatba adta Leopold
Teitelbaumnak a sátoraljaújhelyi zsidó temetőt,
valamint a mellette lévő területet a rajta álló
kápolnával együtt. Rabbi Mózes Teitelbaum
leszármazottja, az amerikai szatmári közösség rabbija
az elmúlt években a területen új épületet emelt, a
régieket teljes egészében felújította. Az örökség
megóvása érdekében kötötték a felek a szerződést. A
temetőt a Mazsihisz, az Emmánuel Alapítvány, és a
Klein Lipót kezdeményezésére létrejött Alapítvány
újította fel.

január 13.
A Mazsök kuratóriuma kuratóriumi ülésen 14 fő
jelenlétében egyhangú döntéssel fogadták el az 1999.
évi költségvetést. A kuratórium titkári tisztségre
meghirdetett pályázatot eredménytelennek
nyilvánították. Döntés született viszont arról, hogy
a Mazsök segítséget nyújt azoknak a deportáltaknak,
akiket 1944-ben németországi gyárakban
kényszermunkára fogtak. A Mazsök közvetítő szerepet

vállalt a New York-i Michael Witti - Ed Fagan ügyvédi
irodához, amely a zsidó kárpótlás ügyét világszerte
intézi.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

január 14.
A TV1 csatornáján levetítették Forgács Péter „A
dunai exodus” című dokumentumfilmjét, amelyet
Andrásovits Nándor egykori hajóskapitány amatőr
felvételeiből állított össze. A kapitány irányította
„Erzsébet királyné” hajót a pozsonyi hitközség
titkára, Aron Grünhut bérelte ki 1939-ben azért, hogy
a náci Tiso-rezsim elől Palesztinába menekítse a 608
utast. Viszontagságos út után egy másik hajóval
együtt összesen 900 menekült szállt partra
Palesztinában. A hajó egy évvel később még egy
exodusban vett részt. Ezúttal a besszarábiai
németeket szállította a Harmadik Birodalomba. A
Szombat 1999/októberi száma Csepeli György és Mezei
Márk előadásának szövegét közölte, amelyek a „Zsidó
sorsok magyar filmen” című 1998. decemberi
konferencián hangzottak el Forgács Péter filmjeiről.
(29-32. p.)
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január 17.
1. A Mazsihisz és a Bzsh elöljáróságának közös
ülésén „Nyilatkozatot” fogadtak el, amelyben a Bzsh
teljes vezetősége és elöljárói, valamint a Mazsihisz
vezetőinek többsége elhatárolta magát Feldmájer Péter
vádjaitól, amelyekkel Schweitzer József országos
főrabbit a zsidó váló levelekkel kapcsolatban heteken
keresztül támadta a zsidó sajtóban. A „Nyilatkozat”
megjelent az Új Élet 1999. február elsejei számának
3. oldalán. A Szombat 1999/3. számában Gadó János „A
jelkép és a munkás. Schweitzer József és Feldmájer
Péter vitájához” címmel (20-22. p.) foglalt állást az
áldatlan viszályban. A lap 22-23. oldalán pedig
tudósítás olvasható arról, hogy a vita kirobbanását
okozó váló levelek kérdése megoldódott, mivel
Jermijáhu Kohen antwerpeni dajan egy másik szofér
kíséretében Budapestre jött, és Zév Paskesz szóférral
együtt az ortodox hitközség székházában négy hosszabb
ideje válásra váró párt választott el.
2. A Rauol Wallenberg Egyesület tizedszer rendezte
meg fáklyás megemlékezését a Pozsonyi út és

Wallenberg utca sarkán lévő reliefnél. A svéd
diplomata elhurcolásának évfordulóján Vince Mátyás
mondott beszédet.
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január 18.
1. Évek óta először fordult elő, hogy a kormány
egyetlen képviselője sem jelen meg a pesti gettó
felszabadulásának emlékére tartott megemlékezésen. A
Dohány utcai templomban Frölich Róbert és Kálmán
Tamás főkántor tartotta az emlékezést. A Wesselényi
és a Kertész utca sarkán lévő alapítványi iskola
falán márványtáblát helyeztek el az 1944-ben itt
működött szükségkórház emlékére. Beszédet mondott
Szabó Zoltán, Erzsébetváros polgármestere és a
Mazsihisz nevében Lazarovits Ernő.
2. Az Erzsébet krt. 42. alatt béke nagygyűlést
tartottak, amelyen megjelent a Nemzetközi
Vöröskereszt képviselője, Francois Bellon úr is.
január 20.
Havi rendszerességgel Sajtóklubot indítottak a
Bálint Zsidó Közösségi Házban. A házigazda Kertész
Péter újságíró volt.
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január 25.
1. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében Joel
Alon izraeli nagykövet adta át a Yad Vasem Intézet
kitüntetéseit 38 embermentőnek. Posztumusz „Világ
Jámbora” kitüntetésben részesült Szervánszky Endre
kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, Kelemen
Krizosztom, egykori pannonhalmi főapát, Haynal Imre,
az egyetem és kórház névadója, Almásy Sándor, Szapáry
Erzsébet, a Horthy család tagja. Személyesen vette át
kitüntetését Bíró Albertné Szerencse Margit, Simon
Lukács, Haffner Kálmánné Hódossy Anna, Torda Lajos
(Pannonhalma), Kuntich Etelka, Losonczi Istvánné
Német Magda, posztumusz Dakó István és Rozália, Hidas
Ágoston, Dégi János, Hanák Vilmos, Hranyó Antal,
Huller István, Járay József, Koháry György, Korecz
Rozália, Török József, Köteles János és Margit,
Makkai Mária, Meixner László, Mózer István, Nagy
András és Erzsébet, Pátzay Pál, Ráczkevy Eötvös
Sándor és Blanka, Riczky Antalné és Vancsák Béla.
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2. A Magyar Zsidó Múzeum időszaki,
építészettörténeti kiállítását Zoltai Gusztáv
nyitotta meg. A „Baumhorn Lipót, a zsinagógaépítő”
című tárlatot Szegő György, Hadik András és B. Turán
Róbert rendezte. A 22 zsinagógát felépítő mester
műveit bemutató összeállítás 1999. április végéig
volt látható.
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január 26.
A Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának
tisztújító közgyűlésén Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapátot választották a testület elnökévé, Schweitzer
József országos főrabbit pedig társelnökké. Az
alelnöki tisztséget Bölcskei Gusztáv református
püspök, Szebik Imre evangélikus püspök és Domán
István főrabbi látja el. A főtitkár Tamás Bertalan
református lelkész.
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január 27.
1. A vatikáni Soá-dokumentum volt a témája a
Keresztény - Zsidó Társaság összejövetelének a Deák
téri evangélikus templom nagytermében.
2. A Fővárosi Közgyűlésben Bánovics Tamás MIÉP
képviselő Wallenberget a németekkel gyanús
kapcsolatokat ápoló, kétes, kalandor egzisztenciának,
szerencselovagnak, üzérnek, vesztegetőnek,
cselszövőnek nevezte azon a vitán, amelyen a főváros
javaslatot tett Pátzay Pál Wallenberg szobrának
eredeti helyén, a Szent István parkban való
felállítására. A MIÉP frakcióvezetője szerint
Wallenberg már kellően reprezentált Budapesten, a
főváros inkább állítson emlékművet Bang Jensen ENSZdelegátusnak, aki életét áldozta a magyar ügyért
1956-ban. A Közgyűlés elítélte a felszólalás náci
szellemiségét, 13 ellenében 38 képviselő megszavazta
Pátzay Pál Wallenberg szobrának felállítását.

január 28.
A Közép-Európai Egyetemen Shimon Markish, a svájci
Geneva University professzora tartott előadást
„Russian jewish literature - jewish literature in
Russian: approaches and criteria” címmel.
január 31.

r

A Bálint Zsidó Közösségi Házban második részével
folytatódott a „Bevezetés a jiddis irodalomba” című
sorozat. Varga Péter, az ELTE oktatója I. B. Singer
műveit elemezte.

ltá

Januártól a Mazsike új ügyvezetője Winter Péter, s
egyben a Mazsike Hírlevél szerkesztője is.

vé

Új épületbe költözött a Szim Salom Reform Zsidó
Közösség: II. Fillér u. 9-11. 1. em. 4.
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Megnyílt a Bzsh Szociális osztálya Síp utca 12-ben.
A körzeti elnökök harmadik értekezletét a Bethlen
téri körzetben tartották. Az értekezleten Zoltai
Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, Korn
József, a Bzsh elnöke és Répás Péter, az UJS (Union
of Jewish Students) elnöke tartott tájékoztatót az
általuk vezetett szervezetek tevékenységéről és
aktuális kérdésekről.
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A Bécsi Zsidó Múzeumban márciusig volt látható az
„Emlékezések Könyve, Bécsi Memorbuch a fürthi Klaus
zsinagógából” című kiállítás. A kalandos sorsú
kézirat 1624-től 1932-ig számol be az osztrák
zsidóságot ért az áldozatok felsorolásával. A sokáig
eltűntnek hitt kéziratot 1998 tavaszán vásárolta meg
Fürth várős zsidó múzeuma egy régiségkereskedőtől. A
fürthi intézmény vezetője, Bernhard Purin könyvet is
megjelentetett a Memorbuch történetéről.
Gyermekek számára készített kifestőkönyvet, és
gyakorlófüzetet a héber írás és olvasás
elsajátításához Decsi Imre és Kerekes Gábor a Mazsök
támogatásával.

Január közepén a Claims Conference vezetője
elbocsátotta Ungár Pétert, a Claims Conference
Budapesti Irodájának vezetőjét. A Claims Conference
működésével kapcsolatos kritikát fogalmazott meg
Feldmájer Péter a Szombat 1999/szeptemberi számában
„Egyenlőség? Testvériség? Szabadság?” című cikkében
(3-4. p.).
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A Magyar Auschwitz Alapítvány Pilisborosjenőn
tartott továbbképzést pedagógusok részére „Hogyan
tanítsuk a Soá-t?” címmel. A január elején tartott
szemináriumon 24 pedagógus vett részt. Ez alkalommal
a fő téma az embermentés volt a holocaust idején.
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A Palimpszeszt internetes folyóirat januári (12.)
száma közülte Mayer Ádám tanulmányát „Az ősatyák népe
és az új atyák – zsidóság és kereszténység kapcsolata
a patrisztikus korban” címmel.
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február 1.
1. A Mónus Áron ellen közösségi izgatás miatt 1996ban a Mazsihisz által tett feljelentés kapcsán az
ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága úgy
foglalt állást, hogy Adolf Hitler „Mein Kampf” című
művében nem állapítható meg a közösség elleni izgatás
ténye, ezért Mónus ellen a könyv magyarországi
megjelenése miatt folytatott nyomozást befejezte. Az
1996-ban a Man szigeten, az Interseas által Mónus
Áron utószavával kiadott kötet terjesztését a
Legfelső Bíróság a Mazsihisz panaszára már korábban
megtiltotta. (Az Interseas magyarországi képviselője
Mónus Áron volt. A mintegy 3000 példányban megjelent
kiadványt a kiadónál, illetve a „Demokrata” című
újságban lehetett megrendelni.) Az ORFK azonban úgy
érvelt, hogy egy nem Magyarországon megjelent
kiadványnak csak a terjeszthetőségét lehet vizsgálni,
a közösség elleni izgatás tényét nem. A Mazsihisz az
ORFK döntése ellen is panaszt nyújtott be a Fővárosi
Főügyészségen, mivel az nem vizsgálta az időközben az
1935-ös kiadást utánnyomással, 5000 példányban
megjelentető gyöngyösi W. Stőcker Kft. Kiadóját. A
magyarországi kiadóval szemben már vizsgálni kellett
volna a közösség elleni izgatás tényét.
2. A Mazsihisz az 1998. április 26-i közgyűlési
határozat értelmében elkülönített 20 millió forintot
zsidó vallási, vallási kulturális, szociális és
nevelési pályázatok céljára. A pályázatok eredményét
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az Új Élet 1998. február elsejei száma közölte a 7
oldalon. A beérkezett és pozitívan elbírált
pályázatok között szembetűnően sok vonatkozik
könyvek, régi-új periodikák kiadására. Így például a
nyíregyházi hitközség „Sófár” című kiadványra, az ORI
diáklap indításra, a Chabad az „Egység” című
folyóirat megjelentetésére kért és kapott támogatást.
A Mazsike honlap kialakítására és működtetésére,
továbbá a „Hírlevél” és „Évkönyv” kiadásához, Török
Petra Lesznai Anna naplója kiadásának
előkészítéséhez, a Filum Kiadó a „Kedves Maimonidész”
kiadásához, Schweitzer József tudományos kötet
kiadásához, a Scheiber Sándor Tanintézet zsidó
történelmi szöveggyűjtemény második kötetéhez, az UJS
Zsinfo projekt kialakításához, az Aura Kiadó „Pinkas
Hakehilot Hungária” című kötet magyar nyelvű
kiadásához, a B,nai B,rith „Zsidó Dokumentációs
Központ” létrehozásához, a Zsidó Múzeum a „Vádirat a
nácizmus ellen 4. kötetének” összeállításához kapott
támogatást. Az ORI könyvtára számítógépes könyvtári
rendszer megvásárlásához, a Debreceni hitközség
könyvek állagmegóvásához és tárolásához, a Szegedi
Hitközség forráskiadvány összeállításához, valamint a
Zsinagóga Alapítvány kiadványának támogatásához, a
Múlt és Jövő Kiadó kiadványainak megjelentetéséhez,
az ORI Tudományos Diákköri Konferencia rendezéséhez,
a Debreceni Hitközség a határ menti magyar ajkú
zsidóság első találkozójának megszervezéséhez kapott
hozzájárulást.
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február 2.
Elhunyt Karig Sára (1914-1999) költő, műfordító,
aki a Svéd Vöröskereszt gyermek osztályának
munkatársaként sok zsidó származású gyermeket mentett
meg..
február 7.
A Nagyfuvaros utcai körzetben Baruch Oberlander
tartott előadást a Kabbaláról.
február 11.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Ludwig Múzeum
kiállítását nézték meg „zsidó szemmel.”. A
tárlatvezető Bátorfi Andrea művészettörténész volt.
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február 13.
1. A Mazsike Társasági Körének vendége Kondor
Katalin, a
Kossuth Rádió új főszerkesztője volt.
2. A Várban és a város más helyszínein az 1945-ös
februári sikertelen német-magyar kitörési kísérlet
emlékét felhasználva már harmadik éve randalíroztak
hazai és külföldi újfasiszta szervezetek. A mintegy
200 magyarországi neonáci mellett becslések szerint
150 német, illetve néhány osztrák, szerb, orosz,
bolgár és szlovák náci is megjelent a „Becsület
Napjának” elnevezett rendezvényre. A koreográfia
évről évre ugyanaz: a Várbeli katonai alakulatokat
formázó, zászlós, karlendítéses megemlékezést
valamilyen előre lefoglalt vendéglátó ipari egységben
tartott Sieg Heil!-es eszem-iszomos újnáci happening
zárta. A szervezők a Magyar Nemzeti Arcvonal, a
Kommunizmus Üldözötteinek Szövetsége, valamint a
Hungaria Skins elnevezésű jobboldali radikális
szervezetek tagjai közül kerületek ki. A belügyi
szerveknél mindig ugyanaz a két magánszemély Györkös István, a győri székhelyű Magyar Nemzeti
Arcvonal nevű hungarista szervezet vezetője, és Alkay
Zsolt - jelentette be a rendezvényt. Ebben az évben a
randalírozás helyszínéül a XIII. kerületi Viking
Klubban került sor, ahol a szkinhedek összetűzésbe
kerültek az őket igazoltató rendőrökkel. A rendőrök
közül nyolcan könnyebben megsérültek, ezért a belügyi
szervek letartóztattak, és hivatalős szervek ellen
elkövetett erőszak vádjával bíróság elé állítottak
nyolc szkinhedet. A gyorsított eljárás után a Pesti
Központi Kerületi Bíróság két év próbaidőre
felfüggesztett nyolc havi börtönre ítélt két német,
két szlovák, egy cseh és egy magyar letartóztatottat.
Egy fiatalkorú elkövetőt másfél évi próbára
bocsátott. A bíró indoklásában kiemelte hogy
közbűntényes perről van szó, a Várbeli neofasiszta
rendezvénnyel a bíróság nem foglalkozott a
közfelháborodást kiváltó demonstráció ellenére sem. A
korábbi két rendezvény történetét a Népszabadság
1999. február 19-i száma foglalja össze. (4. p.). Az
országos rendőrfőkapitány törvényi felhatalmazást
várt a hasonló felvonulások megakadályozására. Az
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országgyűlésben felvetődött a Büntető Törvénykönyv
módosításának szükségessége is. Évekkel a Viking
Klubbeli neonáci találkozó után, 2003. november 25-én
álltak a bíróság elé a koncerten fellépő zenekarok
tagjait, mivel az ottani Sieg Heil-ezést és a „Fut a
zsidó” című opust a Nemzetbiztonsági Hivatal
titkosszolgálati eszközökkel rögzítette. Az ügyészség
közösség elleni izgatás vádjával állította bíróság
elé a zenészeket. A védőügyvéd, Grespik László első
kérdése az volt a bíróhoz, hogy milyen származású.
Mert ha zsidó, elfogultságot jelent be…. Péterfalvi
Attila adatvédelmi biztos 2003. novemberében úgy
nyilatkozott, hogy Grespik jogellenesen tett fel
származásra vonatkozó kérdést, 2004 májusában még
mindig csak Grespik kérésének jogosságát vizsgálták…
És még hosszan, évekig elhúzódó perek, komolytalan
ítéletek hagyták büntetlenül a neonáci randalírozást.
február 15.
Az Új Élet 1999. február 15-i számában Szenes Iván,
a Nüb elnöke és Örley Pál, a Muszoe elnöke a közelgő
hitközségi választások előtt reményét fejezte ki,
hogy az eddigi csapat marad Mazsihisz élén.

ya

február 21.
A Nagyfuvaros utcai körzetben a „Fejezetek a zsidó
kultúra és tudás történetéből” címmel Borsányi
Schmidt Ferenc könyvtárigazgató tartott előadást
„Haszidizmus és zsidó reneszánsz” címmel.
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február 22.
1. Válaszul a Várban február 13-án tartott
hungarista-neofasiszta rendezvényre, Szanyi Tibor
szocialista országgyűlési képviselő békés tüntetést
szervezett. A „Séta a gyűlölet ellen” elnevezésű
fáklyás meneten 8-10 ezer ember vonult a Jászai Mari
térről a Vizafogónál lévő mártíremlékműig.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Schőner Alfréd
főrabbi audiovizuális sorozatot indított „Zsidó
hagyomány - egyetemes kultúra” címmel.

február 23.
A Maoih közgyűlésének témája a tisztségviselők
megválasztása lett volna, azonban Fixler Hermen elnök
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az alapszabályra hivatkozva két évvel elhalasztotta a
választásokat. Indoklásában a Kazinczy utcai templom
felújítását nevezte meg, amelyet maga szeretne
végigvezényelni. A teljes rekonstrukció 550 millió
forintba kerül, évente 200 millió forintot terveznek
ráfordítani. Így a tervek szerint 2001-ben teljes
pompájában áll majd a templom. A harmincnegyedik éve
posztján lévő elnök elmondta, hogy a Mazsihisz-től
116 millió forintot kaptak a Wesselényi utcai iskola
és a Chevra Kadisa fenntartására. Az elnök kevesellte
az állami támogatásból a Mazsihisz által átutalt 10
százalékot, 30 százalékot tartana igazságosnak.
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február 27.
Szita Szabolcs és Gergely Jenő történészekkel
beszélgetett Gervai András a Mazsike Klubban a
„Zsidómentésről Magyarországon”.
február 28.
Szekszárdon a Művészetek Házában (Mártírok tere
20.) a Keresztény - Zsidó Társaság tartott
összejövetelt. A találkozó témája a remény volt.
Előadást tartott Johan Gyula evangélikus lelkész,
Schönberger András rabbi és Szécsi József, a társaság
titkára.
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Február elején 84 éves korában meghalt Kövesi
Artúr, a Szolnoki Hitközség elnöke. Temetésén Schőner
Alfréd főrabbi és Fekete László főkántor látták el a
vallási teendőket. Jelen volt Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató, és az izraeli követség
képviseletében Yaron Mayer titkár.
Pro-Sanitate kitüntetésben részesítette Losonci
András igazgató főorvost az egészségügyi miniszter
Batthyány-Stratmann László születésének 128.
évfordulóján.

Szolnokon Schwajda György rendezésében állították
színre Joseph Stein és Jerry Bock „Hegedűs a
háztetőn” című musicaljét Gregor Józseffel és
Töröcsik Marival a főszerepben. Az előadást
márciusban Budapesten is bemutatták.
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A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetében Balla Margit vezetésével folytatták a
Qumránból származó 25 agyagkorsó mintáinak
vizsgálatát. A jeruzsálemi Héber Egyetem
archeometriai tanszéke megszűnt, ezért kérték fel a
magyarországi egyetemet a vizsgálat elvégzésére.

díjjal tüntette ki a
Baráti Társaság. A
magyar követségen
jelenlétében.
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Zoltai Gusztávot Szenes Hanna
Szochnut és az Izraeli - Magyar
kitüntetés átadására az izraeli
került sor Csejtei István követ

vé

Löwy Tamást, a Scheiber Sándor Tanintézet vallási
igazgatóját köszöntötte rabbivá avatásának 20.
évfordulóján a rabbikar, a Mazsihisz képviselői és
tanítványai.

A Nemzetközi Mauthausen Bizottság által alapított
„Pro meritis” kitüntetést adományozták Lazarovits
Ernőnek a tábor felszabadulásának 50. évfordulóján. A
díj átadására az osztrák nagykövet rezidenciáján
került sor. Az emlékplakettet Wolfgang Bondion
professzor adta át, Flora Sallós tervezte. Az
ünnepélyes átadáson jelen volt az osztrák, az
izraeli, a német, a spanyol és a svéd nagykövet,
valamint a zsidó szervezetek képviselői.
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Tíz év után ismét Habsburg Ottó volt a vendége a
Mazsikének, ám ezúttal nem a Gólyavárban, mint 1989ben, hanem a Bálint Zsidó Közösségi Házban. Az
eseményen jelen volt Schweitzer József országos
főrabbi és Bokor Péter filmrendező is.
A Szombat 1999/februári száma Sándor Tibor Surányi Vera - Varga Balázs és Dési János tollából
beszámolót közölt a „Zsidó sorsok magyar filmen”
címmel 1998 decemberében tartott konferenciáról (2632. p.).

A Barátság című folyóirat 1999/1. számában jelent
meg Szita Szabolcs cikke „Balfi németek segítsége
szidó kényszermunkásoknak 1944-45-ben” címmel (2371.
p.).

március hónap
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március 1.
A Goldmark Teremben rendezte meg Purimi bálját a
Chabad Lubavics.
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március 4.
Scheiber Sándor díjat kapott Felkai László
professzor, a neveléstudományok doktora, és Babits
Antal szerkesztő. A kulturális miniszter a díj
összegét százezer forintról 300 ezer forintra emelte.
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március 5.
A Népszabadság 1999. március 5-i számának 10.
oldalán az „Érvek vélemények” rovatban közétették
Lovas István „Összehasonlító véralgebra és a
holocaust” című, a holocaust lényegét, egyediségét
tagadó írását. Az írás közlése miatt a rovatvezető
Bossányi Katalin lemondott. A közlését Eötvös Pál
főszerkesztő közvélemény figyelmeztetésének
szándékával indokolta ugyanebben a lapszámban és
ugyanazon az oldalon. Eötvös a társadalmi önvizsgálat
szükségességére is felhívta a figyelmet. A holocaust
tényét ugyan ma Magyarországon nem tagadják, de
terjed a népirtás relativizálása, ami ugyanúgy
antiszemitizmus, mint a Soá tagadása lenne. A
Népszabadság 1999. március 8-i számában 72
értelmiségi „Nyílt levél”-ben tiltakozott az ellen,
hogy a Népszabadság közölte Lovas írását. Annak a
helye a „Demokratában” lett volna, amely lap
rendszeresen teret ad Lovas jobboldali nézeteinek. Az
aláírók a következők voltak: Csepeli György, Haraszti
Miklós, Szöllőssy-Sebestyén András, Donáth László,
Neményi Mária, György Péter, Petschnig Mária Zita,
Kéri László, Bauer Tamás, Hiller István, Ripp Zoltán,
Vitányi Iván, Árvai Jolán, Kurucz Pál, Litván György,
Vásárhelyi Miklós, Kasza László, Verő László, Mohai
V. Lajos, Szalai Erzsébet, Völgyes Iván, Gombár
Csaba, Várhegyi Éva, Kondrád György, Farkasházy
Tivadar, Szabó Miklós, Szendrő Borbála, Heller Ágnes,
Závada Pál, Szalai Pál, Ágh Attila, Popper Péter,
Nógrádi Gábor, Hajdú Tibor, Böjte József, Jancsó
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Miklós, Hegedűs Zsuzsa, Antal László, Eörsi István,
Marx József, Zágoni Miklós, Lévai Katalin, Lévai
Júlia, Tardos Márton, Szilágyi Ákos, Horgas Eszter,
Levendel Ádám, Kardos Júlia, Radnóti Miklós, Zachar
Zsófia, Dornbach Alajos, Miszlivetz Ferenc, Heiszler
Vilmos, Vásárhelyi Mária, Dés László, Kovács András,
Pomogáts Béla, Veres András, Szvák Gyula, Tömpe
István, Baráth Katalin, Krausz Tamás, Tamás Gáspár
Miklós, Bodor Pál, Varsányi Anikó, Földes Anna,
Mihályi Gábor, Matolcsy György, Voszka Éva, Vámos
Tibor, Molnár Péter, Furmann Imre. Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke 1999. március 9-én megjelent
levelében egyetértéséről biztosította az aláírókat,
bár a közlés véleménye szerint meglévő szemléleti
problémára hívja fel a figyelmet. 1999. március 13-án
pedig a Mazsihisz fizetett közleményben egyértelműen
a közlés ellen foglalt állást. Ugyancsak a március
13-i számban jelent meg Macskássy Izolda festőművész
ellenprotestáló levele, amely Lovas és az általa
képviselt szellemiség mellett foglalt állást, s
amelyet többen aláírtak tiltakozván a holocausttagadás vádja ellen. Az MTV Aktuális című műsorában
György Péter esztéta a közlés ellen tiltakozók
nevében, Tallós Emil a Macskássy-levél aláíróinak
képviseletében vitatkozott Betlen János mikrofonja
előtt. Az Élet és Irodalom és a Népszabadság
hasábjain még sokáig folyt a vita arról, hogy az
ország vezető napilapjában van-e helye a Lovas-féle
írásoknak. Megszólalt többek között Révész Sándor
„Szöveg és feladat”(Népszabadság 1999. március 12.),
Ungvári Tamás: „Unabomber a Népszabadságban” (ÉS
1999. március 19.) Halmai Gábor: „A
véleménynyilvánítás és a szerkesztés szabadsága” (ÉS
1999. március 26.) Révész Sándor: „A kényszerítő erő”
(ÉS 1999. március 26.) Lévai Júlia: „Vörös farok egy
Hyde-Park kalodában” (ÉS, 1999. április 23 és 30.)
Vajda Júlia - Vajda Mihály: „Vágynánk párbeszédre?”
(Népszabadság 1999. május 17. 14. p.) Lovas István az
ÉS 1999. május 7-i számában „Egy vitához” címmel (2.
p.) reagált, valamint a TV3 1999. május 9-i Napkelte
című műsorának volt vendége. A Szombat 1999/5
számában Novák Attila „Új hangok egy régi témára holocaust-tagadás vörösbarna köntösben” címmel (3-5.
p.) szólt hozzá a vitához.

március 6.
Az Oneg Sabbat Klubban Pelle János tartott előadást
„Az egyetemi zsidóveréstől a Soáig”címmel
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március 7.
Az 1992-ben megalakult Szim Salom progresszív zsidó
közösség beiktatási ünnepséget rendezett Kelemen
Katalin rabbi tiszteletére a Duna Palotában. (Bp. V.
Zrínyi u.). Kelemen Katalin a szervezet alapítói
között volt. A beiktató rabbi a Melbourne-ből jött
Fred Morgan volt. A beiktatás alkalmából több egyház
prominens képviselője - így Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát és a Mazsihisz több vezetője üdvözlő táviratot küldött, ám személyesen egyikük sem
jelent meg. A Mazsihisz nem járult hozzá, hogy a Szim
Salomot hivatalosan is egyházként jegyezzék be.
Kelemen Katalin 1998 nyarán fejezte be tanulmányait a
londoni Leo Boeck Intézetben.
március 8.
A Muszoe Mauthauseni Táborcsoport a Síp utcai
Díszteremben beszámoló értekezletet tartott, egyben
előkészítették a május 9-re tervezett zarándokutat
is.
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március 10.
1. A Magyar - Izraeli Baráti Társaság vendégeként
Pintér Sándor belügyminiszter bejelentette, hogy az
1999. február 13-án történt neofasiszta tüntetés
hatására a kormány felkérte az Országgyűlés
Alkotmányügyi Bizottságát, hogy vizsgálja felül a
gyülekezési, valamint az egyesületi törvényt.
2. „Volt egyszer egy erdélyi szász irodalom”
címmel Winter Péter tartott előadást a Mazsike
Klubban, majd ugyanitt a Mazsike szerepéről
vitatkoztak az antiszemitizmussal szembeni
fellépésben. A vitavezetők Korányi László és Székely
Gábor voltak.
március 11.
1. Orbán Ferenc, a Mazsihisz Oktatási Osztályának
vezetője tartott beszámolót a Hunyadi téren, a
Generációk Klubjában.
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2. A Thália Színházban mutatták be Markó Iván
„József és testvérei” című balettjét a Magyar
Fesztivál Balett előadásában.
3. A Mazsike Festészet Kedvelők Klubja az Ernst
Múzeumba látogatott, ahol Fitz Péter
művészettörténész vezetésével Várady Róbert műveinek
kiállítását tekintették meg.
4. A Rabbikar ülése megerősítette Schweitzer József
országos főrabbit, a Bét Dín fejét ebben a
tisztségében, Deutsch Róbert főrabbi pedig továbbra
is a rabbiság igazgatója maradt.
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március 12.
Elhunyt Jehudi Menuhin (1916-1999), világhírű
hegedűművész. A Szombat 2000/februári száma 13-14.
oldalán emlékezett rá.

ya

március 14.
A Balázs Pál Alapítvány tanulmányi versenyt írt ki
a zsidó iskolák és a Talmud Tórák diákjai számára,
amelynek a döntőjére a Scheiber Sándor Általános
Iskola és Gimnáziumban (Bp. Laky Adolf u.38-40.)
került sor. A második alkalommal megrendezett
versenyt Baruch Oberlander rabbi, Orbán Ferenc és
Zoltai Gusztáv nyitotta meg. Balázs Pál az
előselejtezőkön résztvevők nagy számáról, azok
eredményéről, a tanulók imponáló felkészültségéről
beszélt.
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március 15.
1. Válaszul a február 13-i neofasiszta rendezvényre
a Dohány utcai zsinagóga előtt a Mazsihisz tiltakozó
demonstrációt szervezett.
2. A Blaha Lujza téren a Szabó Albert vezette
„Magyar Népjóléti Szövetség” tartott hungarista
demonstrációt. Itt kétségbe vonták a zsidóknak az
1848/49-es szabadságharcban való részvételét, Sárosi
Viktor, a párt elnökhelyettese pedig a Dohány utcai
templomnál összegyűlteknek az üzente, hogy „Elegünk
van a zsidók pofátlanságából.” Fábri György
nyugalmazott honvéd hadnagy feljelentést tett Szabó
és Sárosi ellen, és tiltakozott a „Fasizmus
Üldözötteinek Érdekképviseleti Fóruma” is.
Augusztusban Szabó Albert elhagyta az országot, és a

Nemzetbiztonsági Hivatal jelentése szerint
visszatelepült Ausztráliába. (Népszabadság, 1999.
november 24. 1. p. és november 25. 4. p.)
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március 17.
A Biblia-verseny döntőjébe 18 diák jutott be a 3
zsidó iskola tanulóiból. A vetélkedő anyagát a
T,nach, a Próféták Könyve, a Tóra és a Szent Iratok
köréből állították össze, a zsűri elnöke Schweitzer
József országos főrabbi volt. A verseny győztesei
közül ez első két helyezett Izraelben a nemzetközi
Biblia Versenyen képviselte a magyarországi
zsidóságot. A verseny győztese Nagy Noémi (Lauder),
Scheiber Judit (Amerikai), Heisler Balázs, Selmeczi
Tamara, Klein Judit, és Cziegler István lett. A
díjakat Eliezer Gilad, a Szochnut igazgatója adta át.
március 18.
A Duna Televízió zsidó vallási műsorában a
szekszárdi és a szabadkai hitközség mutatkozott be.
Beszámoltak a Bét Menachem zsidó iskola purimi
ünnepségéről, az első itthoni női rabbi
felavatásáról. Deutsch Róbert főrabbi és Róbert
László beszélt a Purim jelentőségéről.

M
ag

ya

március 21.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Forgács
Péterrel, az 1999 évi filmszemlén nagydíjat nyert
„Dunai exodus” dokumentumfilm rendezőjével
beszélgetett Sípos András filmrendező.
2. Este ugyanitt az Osztrák Kulturális Intézettel
közös rendezvényen „Kakoah” címmel koncertet adott az
Andy Manndorff együttes.

március 23.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban az „Idősek éve”
alkalmából „Önkéntes munka a zsidó közösségben”
címmel konferenciát rendezett a Joint Magyarországi
Irodája és a Magyarországi Zsidó Szociális
Alapítvány. A szekciókat Talyigás Katalin, Salamon
Edit, Domán Istvánné és Csizmás Antalné vezette.
március 24.
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1. Az izraeli Meggidó Körzeti Önkormányzat pengetős
zenekara, a Metare Har VeEmek lépett fel a Bálint
Zsidó Közösségi Házban.
2. A Dohány utcai templomkörzet Barátság Klubjában
Staller Tamás Spinozáról és Majmuni Mózesről tartott
előadást.
3. A Rauol Wallenberg Egyesület szigorúbb fellépést
sürgetett a szélsőséges jobboldali mozgalmak ellen,
ezért törvényjavaslatot dolgozott ki a tiltott
önkényuralmi jelképekről szóló törvény módosítására.
Huff Endre Béla ügyvivő sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy a javaslatot eljuttatják az országgyűlés
alkotmányjogi bizottságához.

M
ag

ya

március 25.
1. A Budapesti Zsidó Hitközség választási
közgyűlését a Síp utcai Díszteremben tartották. A
választási és jelölőbizottság elnöke Lazarovits Ernő
volt. A választások eredményeként Lancz Tibort
(Hegedűs utcai körzet) választották a Bzsh elnökévé,
az ügyvezető igazgatói tisztet továbbra is Zoltai
Gusztáv látja el. Vezetőség: Deutsch Gábor, Engländer
Tibor, Friedmann Józsefné, Heisler András, Kárpáti
Pál, László Miklós, Olti Ferenc, Pollák Jenő, Streit
Sándor, Szepesi Hugó, Ungvári Tamás. Számvizsgáló
Bizottság: Heisler László, Kardos Péterné, Kővári
Ernő, Nőbl Tamás, Szeszler György.
2. Elhunyt Schmideg József (1921-1999) rabbi, az
ORI volt professzora. A Rákoskeresztúri temetőben
Schweitzer József országos főrabbi mondott
gyászbeszédét, amelyet az Új Élet 1999. április 15-i
száma közölt a 4. oldalon.
3. A Kiscelli Múzeumban Szotyory László tárlatát
tekintették meg a Mazsike Festészetkedvelők Klubjának
tagjai Készmán József művészettörténész vezetésével.
4. Az Amerikai Nagykövetség és az Intercom szűk
körben bemutatta a Spielberg Dokumentációs Központ
filmjét, az „Utolsó napok”-at.
március 27.
A Mazsike Klubban Yad Vasem kitüntetettekkel
beszélgetett Gervai András.
március 26.
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1. A Soros Alapítvány az 1998. évi
társadalomtudományi alkotói díját Komoróczy Géza
orientalistának ítélte. A Trafó Kortárs Művészetek
Házában átadott díj két éven át 720 ezer forint.
2. A Soros Alapítvány folyóirat támogatási
kuratóriuma egy millió forintot ítélt meg a Múlt és
Jövő zsidó kulturális folyóiratnak.
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március 28.
A Mazsihisz választási közgyűlésén a választási és
jelölő bizottság elnöke Orbán Ferenc volt. A
választásokat megelőzően Suchman Tamás visszalépett a
jelöltségtől, így Feldmájer Péter és Tordai Péter
közül választottak elnököt. A nyertes Tordai Péter, a
Budai körzet vezetője lett. Ügyvezető igazgató
továbbra is Zoltai Gusztáv maradt. A vezetőség
tagjai: Engländer Tibor, Freund Jenő, Gráf Imre,
Herczog László, Stark András, Halmos Sándor, Kertész
Gábor, Lipkovits Tibor, Lednitzky András.
Elnökhelyettesek: Fixler Herman, Heisler András,
Weisz Péter, Olti Ferenc. Számvizsgáló bizottság:
Heisler László, Kardos Péterné, Kővári Dezső, Pollák
Jenő, Moskovits Sándor.
március 31.
Peszach.
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Debrecenben és Nyíregyházán is tisztségviselő
választó beszámoló közgyűlést tartottak a helyi
hitközségek. Debrecenben az elöljáróság javaslatára
Réti Béla részesült „Zsinagógáért”, Heimann Sándor
Chevra elnök pedig a „Közösségi Munkáért”
kitüntetésben. A hitközség elnökévé Weisz Pétert
választották, küldöttekké pedig Gergely Judit
professzort, Weisz Pétert, Feuermann Lászlót, Halmos
Sándort és Dávid Jenőt. Nyíregyházán Halmos György, a
debreceni hitközség ügyvezető elnöke is jelen volt a
közgyűlésen. A Mazsihisz közgyűlésére Kertész Gábor
elnököt és Sárosi György vezetőségi tagot delegálták.
Döntöttek arról is, hogy a nyártól Debrecenben működő
Rónai István rabbi egyúttal a Tiszántúl, Miskolc és
Nyíregyháza rabbija is lesz.

Márciusban jelent meg a Sátoraljaújhelyi
Városszépítő Egyesület felhívása a Zempléni Zsidó
Múzeum szervezéséről.
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Februárban és márciusban a Budapester Klezmer Band
47 koncertet adott Hollandiában.

vé

A mozikban elkezdték vetíteni Roberto Benigni
Oscar-díjjal kitüntetett „Az élet szép” című filmjét.
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Az R.S.9 Színház Lábán Katalin rendezésében
bemutatta az Anne Frank naplójának adoptációját. A
főszerepet Gergely Erika játszotta.
A Budapesti Negyed folyóirat 1999 tavaszi száma
„Kóbor Tamás, Budapest regényírója” című tematikus
számmal jelentkezett. A számot Sánta Gábor
szerkesztette (264 p.).
A Szombat 1999/márciusi száma „Nők, zsidók,
feministák” tematikus számot jelentetett meg,
amelyben Pécsi Katalin, Pető Andrea, Kelemen Katalin,
Naomi Grossman, Peresztegi Ágnes, Elaine Röhrig,
Balla Zsófia, Lóránt Zsuzsa, Balla Margit, S.
Benedikt Vera és Szeszler Anna írása jelent meg.
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A História 1999/márciusi számában „A Reich család
történetéről” jelent meg tanulmány.
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április hónap

április 3.
Popper Péter tartott előadást a Mazsike Klubban „A
kereszténység kiszakadása a zsidóságból” címmel.
április 6.
Zarándokutat szervezett Lichtenwörthbe a Muszoe
táborcsoportja.
április 10-11.
Az UJS autóbuszos zarándokutat szervezett
Auschwitzba.
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április 13.
1. Az izraeli nagykövetség, a Mazsihisz és a
Szochnut a holocaust áldozatainak napján Jom
Házikáron Le Soá megemlékezést rendezett az Emmánuel
emlékfánál. Tóth Emil főkántor gyászimája után
Schweitzer József országos főrabbi mondott beszédet.
A várbeli újfasiszta megemlékezés és a március 15-én
a Blaha Lujza téren lezajlott szkinhed tüntetés
kapcsán a főrabbi követelte, hogy a törvényhozás
olyan törvényeket alkosson, amelyek között a zsidók
félelem nélkül élhetnek. Az Emlékfánál a Mazsihisz, a
Bzsh, az izraeli nagykövetség, a Szochnut vezetői
koszorúztak.
2. Ráckevén az önkormányzat kezdeményezésére
emléktáblát állítottak a holocaust helybéli
áldozatainak emlékére. A Budapest Bank épületének
falán elhelyezett táblát Kulcsár István polgármester
avatta fel. Közreműködött Markovits Zsolt rabbi,
Darvas Sándor helytörténész és Fegyó János
múzeumigazgató. Felszólalt Beer Iván, a Magyarországi
Holocaust Emlékalapítvány elnöke is.

ya

április 14. és 22.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Ludwig Múzeum
gyűjteményének zsidó vonatkozású műtárgyait nézte meg
Bátorfi Andrea művészettörténész vezetésével.
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április 16.
A Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karán (Bp. VIII. Reviczky u.
46/c.) Volkmar Fritz tartott előadást a kinereti
ásatásainak legújabb eredményeiről. A jeruzsálemi
régészeti intézet volt német igazgatója április 1216. között szemináriumot tartott a református
egyetemen.
április 17.
Az Oneg Sabbat Klubban Erős Ferenc tartott előadást
„A rasszizmus új formáiról Magyarországon” címmel.

április 18.
Eredeti helyén, a Szent István parkban állították
fel Pátzay Pál „Kígyóölő” című szobrának másolatát. A
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szobor eredetijét - amelyet Raoul Wallenberg emlékére
készített a művész 50 évvel ezelőtt - hivatalos
átadása előtt elrabolták, majd kalandos hányattatás
után a debreceni Biogál Gyógyszergyár előtt
állítottak fel. A szobor eredeti helyén való
visszaállítására 1998-ban szoborbizottság alakult
Deák Gábor és Vince Mátyás vezetésével. Adományok
gyűjtésével lehetővé vált, hogy a karcagi Győrfi
Sándor szobrászművész újraöntse a Kígyóölőt. A szobor
talapzatát Rajk László építész tervezte, a posztamens
oldalán lévő domborművet Marosits István készítette.
A szobor avatásán Demszky Gábor főpolgármester,
Staffan Carlsson svéd nagykövet és Somlyó György
költő mondott beszédet. A szobrot - amelynek
újrafelállítási költsége 14 millió forintot tett ki Deák Gábor és Vince Mátyás leplezték le a
szoborbizottság nevében.
április 19.
Az Írók Könyvesboltjában Heller Ágnes és Schőner
Alfréd mutatta be David Flusser: „A judaizmus és a
kereszténység eredete”, valamint Blau Lajos: „Zsidók
és a világkultúra” című köteteit a Múlt és Jövő
kiadásában.
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április 23-25.
A Budapesti Kongresszusi Központban hatodik
alkalommal rendezték meg a Nemzetközi
Könyvfesztivált, amelyen zsidó vonatkozású könyvek
kiadói is szerepeltek.
április 25.
Izrael Állam fennállásának 51. évfordulóján a
Körcsarnokban rendeztek egész napős fesztivált a
zsidó szervezetek. A fesztivált Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz ügyvezető igazgatója köszöntötte. Az Izrael
Államról rendezett vitafórum vendége Eli Netzer író,
Réz András filmesztéta, Darányi András és Ariela
Kövesi követségi titkár volt. Koncertet adott a
Pannónia Klezmer Band és Gerendás Péter. A Magyar Izraeli Baráti Társaság a Vigadóban rendezte
megemlékezését. Itt Hidvégi György főtitkár
köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a Bzsh és a
Mazsihisz vezetőit. Ünnepi beszédet Joel Alon

nagykövet mondott, majd az ünnepi műsorban fellépett
Péter Cecília magánénekes, és Yotam Cohen, az izraeli
Operaház tagja. Zongorán kísért Neumark Zoltán.
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április 29.
1. Joshua Blau, az Israel Academy of Sciences and
Humanities tagja kapta az 1999 évi Bacher Vilmos
emlékérmet. A kitüntetettet Glatz Ferenc, az MTA
elnöke és Ritoók Zsigmond, az akadémia I. osztályának
elnöke köszöntötte. A laudációt Komoróczy Géza mondta
el a kuratórium nevében. A kitüntetett „Zsidó-arab
(judeo-arab) nyelvészeti tanulmányok: a Bacher Vilmos
utáni évtized” címmel tartott előadást az MTA
Tudósklubjában. A rendezvényen jelentette be Glatz
Ferenc, hogy folyamatban van az MTA Judaisztikai
Kutatócsoportjának akadémiai intézetté való
átminősítése.
2. A Bzsh közgyűlésén Zoltai Gusztáv ügyvezető
igazgató beszámolt az 1998. év gazdasági
tevékenységéről, valamint elfogadták az 1999-es
költségvetést. Az előző gazdasági évet a Bzsh 62.7
millió forintos többlettel zárta. Az ügyvezető
igazgató tájékoztatta a közgyűlést, hogy a parlament
illetékes bizottsága megszavazta az Országos
Rabbiképző Intézet egyetemmé nyilvánítását.
Hozzászólások szorgalmazták a költségvetés
ellenőrizhetőségét, illetve a takarékos gazdálkodást
(Heisler László, Lancz Tibor, Fehérvári József - Páva
utcai körzet és Pollák Jenő Nagyfuvaros utcai
körzet.) Olti Ferenc az antiszemitizmus elleni
fellépésre kért külön keretet a költségvetésben,
Kálmán Kálmán pedig a Dohány utcai templom
rekonstrukciójának befejezésére biztosított 20 millió
forinthoz kért kiegészítő hozzájárulást. Az utóbbi
két javaslatot nem fogadta el a közgyűlés, mert a
vidéki rekonstrukciók sürgősebbek.
Áprilisban látogatást tett az Új Élet
Szerkesztőségében a torontói Menóra című lap
főmunkatársa, Regős Péter.
A Bzsh újonnan megválasztott vezetői - Lancz Tibor
elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató villámlátogatásra Bécsbe utaztak a bécsi hitközség
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vezetőihez. Ariel Muzican, a bécsi hitközség elnöke
diplomáciai támogatást ígért, mivel Áder János, a
magyar parlament elnöke mindeddig nem válaszolt
Schweitzer József országos főrabbi hozzáintézett
második levelére sem, amelyben szóvá tette a
harmincezer forintos kárpótlás megalázó voltát.
Bécsben elmondták, hogy mindazok a magyar
állampolgárok, akik 1938-45 között Bécsben éltek, és
nyugdíjuk vagy jövedelmük nem éri el a 15 ezer
schillinget, járadékra jogosultak.
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A Múltunk című folyóirat 1999/2 számában Ságvári
Ágnes tanulmánya jelent meg „Holocaust a Kárpátalján
1941” címmel.
A Szombat 1999/4. és 5. számában Pálfalvi Lajos
közölt „Zsidó témák a lengyel irodalomban (19451990)” címmel kétrészes tanulmányt (30-32. p. és 2430. p.).
A Mozgó Világ 1999/4 számában Gergely Jenő
tanulmánya jelent meg „A püspöki kar, a Szentszék és
a magyarországi Holocaust (87-100. p.)” címmel, és
Ungvári Tamás „Az elveszett gyermekkor - Szép Ernő,
Babits és a „zsidókérdés.” (100-107. p.) című
publikációja jelent meg.
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A Barátság című folyóirat 1999/2 számában Ember
Mária „A lengyel menekültek és Wallenberg” címmel
közölt írást. (2446. p.).

május hónap

május 2.
A Mazsihisz közgyűlése elfogadta Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató beszámolóját az 1998-as évről,
valamint jóváhagyta az 1999-es költségvetést. A
fontosabb események között az ügyvezető igazgató
kiemelte, hogy az ORI-ben 34 fővel elindult a
művelődéstörténeti szak, 12 fővel pedig a
kántorképző. A Rabbiképző bevezető szakán pedig 7 fő
tanul. Schönberger András rabbi főrabbivá történő
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kinevezését a közgyűlés egyhangúan megszavazta.
Lednitzky András Szegedről kifogásolta, hogy a
jövedelemadók egy százalékából befolyt adományok
felhasználást a törvény értelmében nyilvánosságra
kell hozni, a hitközség pedig ezt nem tette meg. Az
idei tervezett költségvetés vitáján Nattán László
Kaposvárról és Dávid Jenő Debrecenből a temető
helyreállítására kért pénzt, Kaufmann Pál Pécsről a
zsinagóga helyreállításához kért segítséget. A
Mazsihisz vezetői a válaszokat későbbre levélben
ígérték. A Mazsihisz közgyűlése elfogadta Tordai
Péter újonnan megválasztott elnök hétpontos hosszú
távú programtervét. Elsőként a fiatalok bevonását
szorgalmazta a zsidó hagyományok ápolásába. Ennek
módja egyrészt az oktatás, másrészt a nyáron
valószínűleg ifjúsági rabbit nevez ki a Mazsihisz.
Másodszor: korszerűsíteni kell a szervezet
alapszabályát és gazdálkodási rendjét. Harmadszor:
felül kell vizsgálni a vagyonkezelési szabályzatot,
fel kell mérni a Mazsihisz ingó- és ingatlan
vagyonát. Negyedszer: fel kell dolgozni a múzeumok és
könyvtárak állományát számítógéppel. Ötödször: át
kell világítani a szociális és egészségügyi
intézmények működését, új forrásokat kell találni
finanszírozásukra. Hatodszor: át kell tekinteni a
Mazsihisz kárpótlási, kártérítési és jogi ügyeit, és
hetedszer: a nemzetközi zsidó szervezetekhez fűződő
viszonyát. A program kidolgozásával egy hét fős
tanácsadó testületet bíztak meg, melynek tagjai:
Lichtmann Tamás, Szeszlér Tibor, Bán György, Kárpáti
Tamás, Deák Andrea, Kárpáti Pál és Ungvári Tamás.

május 8.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Eran El-Bar izraeli
zeneszerző szerző estjét rendezték meg.

május 9.
1. A Budapesti Zsidó Múzeumban „Ennyi. Budapest –
Bécs – Hollywood” címmel kiállítás nyílt a zsidó
filmesekről. A kiállítást Szegő György rendezte, a
katalógust Götz Eszter tervezte. A tárlatot Ben Turán
Róbert és Gerő András történész nyitotta meg.
2. Heinrich Heine estet rendezett születésének 200
évfordulóján a Keresztény - Zsidó Társaság és a
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Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány a Hotel
Sunlightban (XII. Eötvös u. 41.) Szécsi József és
Beer Iván emlékbeszéde után a költő verseiből Beer
György, Balogh Zsolt és Havas Judit színművészek
adtak elő. „Heine Hol?” című versét Nógrádi Péter
zenésítette meg, melynek ősbemutatóját is a
rendezvényen tartották. Zongorán Neumark Zoltán
kísérte Szécsi Máté operaénekest.
3. Debrecenben a győzelem napjának ünnepén a
Wallenberg szobornál Weisz Péter, a debreceni
hitközség elnöke tartott emlékező beszédet.
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május 10.
A Hunyadi téri Generációk klubjában B. Turán Róbert
beszélt a Zsidó újjászületésről.
május 11.
A „Jewish Budapest” című könyv bemutatóját
tartották a Magyar Tudományos Akadémia 3. emeleti
Előadótermében. A könyvet a Central European
University Press adta ki, a kötetet Glatz Ferenc, az
MTA elnöke, Schweitzer József országos főrabbi és
Komoróczy Géza, a könyv szerkesztője mutatta be.

ya

május 12.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Kiscelli
Múzeumban megtekintette a László Károly
gyűjteményéből készült válogatást. A programot
Bátorfi Andrea művészettörténész vezette.
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május 13.
Tatabányán Jeruzsálem-napot rendezett a Magyar Izraeli Baráti Társaság. Ezen Joel Alon nagykövet
elmondta, hogy az elmúlt 11 évben 700 millió dollárt
ruháztak be izraeli befektetők Magyarországon. Eddig
22 magyar-izraeli baráti társaság működik. A
megyeháza aulájában kiállítás nyílt Kőbányai János
fotóiból. Sor került egy ipari, egy kereskedelmi és
egy mezőgazdasági innovációs tanácskozásra is.

május 15.
Az Éjféli Kiáltás Misszió és a Keresztény - Zsidó
Társaság rendezvényén Szécsi József tartott előadást

„Egy zsidó és egy keresztény ima” címmel a Baptista
templomban (VIII. József krt. 12.)
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május 18.
Az MTA Nyelvtudományi Intézet könyvtárában (Bp. I.
Színház u. 5-9.) Hunyadi László, a KLTE Általános
Nyelvészeti tanszékének vezetőjének vezetője tartott
előadást „A bibliai héber láthatóvá vált prozódiája
és az univerzális grammatika” címmel.
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május 19.
Izraelben Ehud Barak, a Munkapárt jelöltje nyerte a
választásokat és lépett a Likud-párti Benjamin
Netanjahu helyébe.
május 26.
1. A Mazsök kuratóriumi ülésén három évre
megválasztották titkárnak Sebes Gábort, és elfogadták
a Mazsök 1998-as mérlegét. Határozatképtelenség miatt
júniusra halasztották a támogatásáról szóló döntést.
2. A Magyar Nemzeti Galéria „Búcsú a XX. századtól”
című tárlatán Zwikl András művészettörténész vezette
a Mazsike Festészetet Kedvelők Körének
múzeumlátogatását.
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május 27.
A Macisz „Zsidókérdés a médiában, avagy meddig tart
a szabadság…” címmel vitát rendezett a
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Dísztermében. A
vitát Rózsa Péter, az MTV munkatársa vezette. A
felkért hozzászólók Halmai Gábor alkotmányjogász és
Wisinger István, a MÚOSZ elnöke voltak, A vitaindító
előadást Engländer Tibor, a Macisz elnöke tartotta.
május 28-30.
Idősgondozásról és a fiatalok neveléséről rendeztek
konferenciát Debrecenben. A rendezvény fővédnöke
Berényi Dénes akadémikus, a Debreceni Akadémiai
Bizottság elnöke volt, a konferenciát a debreceni
zsidó hitközség, a város polgármesteri hivatala, a
helyi Magyar Zsidó Kulturális társaság, a Joint, a
Mazsihisz és az Illyés Alapítvány rendezte.
május 29.

Az Oneg Sabbat Klub Zsidónak lenni sorozatában
Suchmann Tamás beszélt zsidóságáról.
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május 31.
Az Országos Széchényi Könyvtárban kiállítás nyílt a
második világháborúban embereket mentő diplomaták
életútjáról „Életmentő útlevelek” címmel. A kiállítás
megnyitóján jelen volt Per Anger, Wallenberg egykori
munkatársa is. A tárlatot Göncz Árpád köztársasági
elnök nyitotta. meg.
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Az újpesti zsinagógában újjáavatták a háború alatt
tönkretett orgonát. A rekonstrukció költségeit a
Salgó László Alapítvány gyűjtötte össze. Az avatáson
jelen volt Joel Alon izraeli követ is. Az
avatóbeszédet Deutsch László főrabbi és Kadlerovits
Géza kuratóriumi elnökondott. Az avató hangversenyen
Lisznyai Mária és Király Csaba orgonaművészek
játszottak a felújított hangszeren, Kálmán Tamás,
Tóth Emil és Fekete László főkántorok, valamint a
Scheiber Sándor Gimnázium kamarakórusa adott műsort.
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A Dózsa György úti Angyalföldi zsinagógát
Schweitzer József országos főrabbi és Kálmán Tamás
főkántor avatta újjá. A főváros legkisebb zsidó
templomának történetét Deutsch Róbert főrabbi
ismertette, az ünnepségen megjelent Schőner Alfréd
rektor, a Mazsihisz és a társkörzetek vezetői.

M
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Debrecenben a Pásti utcai rituális fürdőt a
Mazsihisz, a Cödakő és a helyi hitközség
összefogásával újították fel. Az avatáson Deutsch
Róbert főrabbi és a debreceni hitközség ügyvezető
igazgatója, Halmos Sándor mutatta be a létesítményt.
Bodrogkeresztúron Reb Sájele egykori csodarabbi
halálának évfordulóján a megszokottnál is többen
vettek részt. A Kossuth u. 25-ben helyrehozott
egykori rabbilakás ajtaján Rubin főrabbi, a New York
Brooklyn részében működő bodrogkeresztúri közösség
vezetője helyezte el a mezüzét. Az épület zsidó
közösségi házként gyerekek nyári táborozását
szolgálja majd, helyreállításának költségeit az
amerikai Ritter Salamon állta. A cadik sírjának

felújítása is a Ritter és a Rubin család adományaiból
és szervezésében valósult meg.
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A Muszoe Mauthauseni Táborcsoportjának
zarándokútján résztvett Lazarovits Ernő, a
mauthauseni és a gunskircheni tábor túlélője, Szenes
Iván a NÜB elnöke, valamint az ORI több tanára és
hallgatója Haraszti György vezetésével.

vé

Májusban a Dohány utcai, a Frankel Leó utcai és az
Alma utcai körzet holocaust túlélői számára
szerveztek izraeli utazást a hitközségek.
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Pécsen a Művészetek Házában adták át a 92 éves
Mátyás Miklósnak a Yad Vasem Intézet „Igaz Ember”
kitüntetését. Az idős embert Yaron Mayer köszöntötte
a követség, Lazarovits Ernő pedig a Mazsihisz
képviseletében. Jelen volt a városi önkormányzat és a
helyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság képviselője is.
Májustól Novák Attila cionizmuskutató munkatársul
szegődött a Szombathoz. Várai Emil viszont, aki a
kezdetektől a lap munkatársa volt, visszavonult.
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Újratelepítették és helyreállították az Újpesti
Szociális Otthon kertjét. Az avató „Kerti Partyn”
Deutsch Márta igazgató köszöntötte a kert
kialakításában résztvevőket, a Pedagógium szociális
munkás szakának hallgatóit, az újpesti Nőcsoport
tagjait, valamint a vendégeket, köztük az Alma utcai
Szeretetotthon lakóit. Zoltai Gusztáv ügyvezető
igazgató és Deutsch László újpesti főrabbi méltatták
a közösségi összefogással és adakozással kialakított
új közösségi teret.

június hónap

június 3.
1. Szabó László Zsolt, az MTV napokban kinevezett
ügyvezető elnöke meglátogatta a Mazsihisz vezetőit. A
hitközség vezetői nemtetszésüket fejezték ki, amiért
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a Magyar Demokrata szerkesztőjét, Csermely Pétert
nevezték ki az MTV hírigazgatójává.
2. Az Osiris Kiadó rendezvényén Vermes Géza tartott
előadást „A zsidó Jézus vallása” címmel. A
rendezvényre abból az alkalomból került sor, hogy a
kiadó megjelentette „A zsidó Jézus”, a „Jézus és a
judaizmus világa” kötetek után a trilógia harmadik
darabját is „A zsidó Jézus vallása” címmel.
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június 5.
A Győri Balett „Purim, avagy a sorsvetés” címmel új
táncjátékot mutatott be. A librettót Ben Turán Róbert
írta, a koreográfiát Juhos István és William Fomin
készítette, a zenét Jávori Ferenc szerezte. Az
előadók a Győri Balett Kiss János művészeti
vezetésével, valamint a Budapester Klezmer Band
voltak.
június 7.
Gustav Mahlerről tartott előadást Brauer Avraham
bécsi tanár a Generációk Klubjában.
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június 13.
1. A Komédiumban rendezett Fórumon Kövér László
titkosszolgálati miniszter nem határolódott el a MIÉP
szélsőségeitől a Fidesz és a MIÉP kapcsolatát firtató
kérdésre. Kövér az MSZP vendége volt a rendezvényen,
és azt mondta, hogy szerinte foglalkozni kell a
zsidókérdéssel (és Trianonnal). A Mazsihisz 1999.
június 15-én tiltakozott a miniszter kijelentése
ellen, majd olvasói levelek özöne jelent meg a
lapokban. Tiltakoztak véleményformáló értelmiségiek
is. Kövér László a „Magyar Nemzet” 1999. június 18-i
számában a sajtót, nevezetesen a „Magyar Hírlap”
tudósítóját vádolta hamis tájékoztatással. Elek
István miniszterelnöki tanácsadó majd két hónappal a
történtek után 1999. augusztus 16-án megjelent „Nyílt
levél a Magyar Hírlap főszerkesztőjének; Kövér László
miniszter és a zsidókérdés” (Magyar Hírlap, 1999.
augusztus 18. 7. p.) című írásában a minisztert
mentegette. - Kocsi Ilona főszerkesztő válaszolt
ugyanitt. Ungváry Rudolf „A tanácsadó meg a
zsidókérdés” című cikke a Magyar Hírlap 1999.
augusztus 26-i számában jelent meg (7. p.), Sajó
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András „A Kövér László-kérdés” címmel a Népszava
1999. augusztus 27-i számában reagált (7. p.) Fencsik
Flóra: „Kinek a nevében?” (ÉS, 1999, december 3.) A
Magyar Hírlapban megszólalt Ungvári Tamás
„Diszkrimináció és demokrácia” (1999. augusztus. 19),
Szabó Miklós „A fogadatlan prókátor üzeni: a zsidók
ne merjenek szólni” (1999. szeptember 1.). Gadó János
- Novák Attila- Szántó T. Gábor a Magyar Narancs
1999. szeptember 9-i számában jelentett meg közös
cikket „Ki(k)nek a kérdése a zsidókérdés?” címmel.
Kovács Éva - Vajda Júlia: „Zsidókérdés? Tetszettek
volna akkor kérdezni” című írása a Magyar Narancs
1999. szeptember 16-i számában jelent meg.
2. A Fejér megyei zsidóság deportálásának
emléknapján Gergely Anna történész tartott előadást a
megye zsidóságának történetéről Kápolnásnyéken a
Vasúti Igazgatóság kultúrtermében. Heller Ágnes
filozófussal Kőbányai János beszélgetett, este közös
istentiszteletet tartottak a zsidótemetőben.
3. A Múlt és Jövő Alapítvány Zalaegerszegen az
egykori zsinagóga épületében rendezett gálaestet
„Ének és zene szárnyán - Sófártól a zenekarig”
címmel. A rendezvényt Komoróczy Géza és Vajda Tibor
alapítványi elnök nyitotta meg. közreműködött Fekete
László és Tóth Emil főkántor, Vajda Klára Zsuzsanna
ének, Neumark Zoltán zongoraművész és a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar Stauróczky Balázs vezényletével.
A műsort Szécsi József, a Zsidó - Keresztény Társaság
főtitkára vezette.
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június 13-17.
Jeruzsálemben a Héber Egyetemen hatodik alkalommal
rendeztek nemzetközi szemináriumot a zsidó
művészetről.

június 15.
A Dohány utcai zsinagógában rabbivá avatták Radnóti
Zoltánt és Verő Tamást. A holocaust óta először nyílt
lehetőség arra, hogy a Rabbiképző kis zsinagógája
helyett a nagytemplomban avassanak rabbikat. Az
ünnepségen a magyarországi rabbikar tagjain kívül
megjelent Neuman Ernő romániai és Menáchem Meron
izraeli főrabbi is. Az avatóbeszédet Schweitzer
József országos főrabbi tartotta. Verő Tamás
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magyarul, Radnóti Zoltán héberül mondta el köszönő
beszédét. Schőner Alfréd rektor két nyelven
köszöntötte a rabbikar új tagjait. A szertartáson
közreműködött a Goldmark kórus, Tímár Károly, Tóth
Emil és Fekete László főkántorok. A szertartáson a
több száz résztvevő között a zsidóság szervezeteinek
képviselői és vezetői, valamint az izraeli követség
munkatársai is jelen voltak. Az ünnepről készített
felvételt 1999. szeptember 9-én, a zsidó újév napján
sugározta felvételről az MTV 1. A zsidó felsőoktatás
problémáiról „Mit ér a rabbi diploma, ha magyar?”
címmel közölt szerkesztőségi cikket a Szombat 1999
szeptemberi száma (5-6. p.). Radnóti Zoltán rabbi
„Mit ér a rabbidiplomám, hisz magyar?” című
válaszcikke a Szombat 1999/novemberi szám 112.
oldalán jelent meg.
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június 16.
Ebben az évben már másodszor került sor yad Vasem
kitüntetések átadására, ezúttal az Országos Széchényi
Könyvtár dísztermében. Joel Alon nagykövet a
Mazsihisz, a Bzsh vezetői, Schweitzer József országos
főrabbi és Monok István könyvtári főigazgató
jelenlétében adta át az okleveleket Szabó Józsefnek
és Szontágh Bélánénak, valamint Zsombok Imréné, Gyürk
Árpád, Baumann József és Móricz Béla
hozzátartozóinak. Az ünnepségen megjelent a BM és a
KM képviselője is. A műsorban fellépett Havas Judit
előadóművész, Győrffy Gergely hegedűn, Oravecz György
zongorán játszott.

június 17.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház és a budapesti Osztrák
Kulturális Intézet közös rendezésében mutatták be
„Oskar Marmorek. Építész és cionista 1863-1909” című
emlékkiállítását. Marmorek a századfordulón Bécs és
Budapest építésze volt. A kiállítást Karl AlbrechtWeinberger, a Bécsi Múzeum igazgatója és Fischer
Miklós, a Bálint Zsidó Közösségi Ház igazgatója
nyitotta meg.
június 20.
A 19. Jeruzsálemi könyvhéten 55 ország több mint
ezer kiadója vett részt. A magyar pavilonokat Csejtei

István magyar nagykövet nyitotta meg az izraeli
magyar ajkú értelmiség több mint száz képviselőjének
jelenlétében. Először vett részt a kiállításon a
Magyar Könyvklub és a Múlt és Jövő Kiadó.

M
ag

ya

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

június 23.
1. Áder János házelnök meglátogatta Schweitzer
József országos főrabbit. A parlament elnöke közölte,
hogy többféle megoldási lehetőség van jelenleg a
kormány előtt a zsidóság kárpótlására vonatkozóan, a
részletekre azonban nem tért ki. A főrabbi elmondta,
hogy a kárpótlás elsősorban etikai, és nem anyagi
kérdés. A harmincezer forint azonban nemcsak
önmagában szánalmasan csekély és bántó, hanem a többi
állampolgárnak fizetett kárpótláshoz (300 ezer
forint) képest is megalázó volt.
2. Debrecenben háromnapos nemzetközi konferenciát
tartottak a debreceni és a határon túli magyar ajkú
hitközségek - Arad, Beregszász, Dunaszerdahely,
Érsekújvár, Kassa, Révkomárom, Munkács, Nagyvárad,
Pozsony, Szabadka, Szatmár, Temesvár és Ungvár részvételével. A konferencia az idősgondozás,
valamint a fiatalok nevelésének témakörével
foglalkozott. A rendezvényen megjelent mintegy
másfélszáz küldöttet - köztük Alexander Eliast, a
Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökét,
Tordai Pétert, a Mazsihisz elnökét, Zoltai Gusztávot,
a Mazsihisz ügyvezető igazgatóját - Gergely Judit
professzor, a konferencia levezető elnöke
köszöntötte. Berényi Dénes akadémikus, a Debreceni
Akadémiai Bizottság elnöke a tanácskozás
jelentőségéről szólt. A debreceni és a szegedi
idősgondozás helyzetét Gergely Judit és Ledniczky
András mutatta be. Elhangzott előadások: Iván László
„Az idősgondozás helyzete Európában”; Talyigás
Katalin „A holocaustot túlélt nemzedék problémái”;
Vértes László „Az időskorúak egészségi problémái”;
Schőner Alfréd „A zsidó fiatalok tanulási lehetőségei
zsidó oktatási intézményekben”; A konferencia
istentiszteleteit Schőner Alfréd főrabbi és Neuman
Ernő temesvári főrabbi tartották Kelemen Béla és
Kővári Tibor főkántorok közreműködésével. A debreceni
hitközség tevékenységét Halmos Sándor ügyvezető
igazgató és Weisz Péter elnök, az UJS szerepét Répás

Péter mutatta be. A konferencia anyagát kötetben is
megjelentette a Debreceni Zsidó Hitközség.
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június 25.
1. A Bundestag úgy döntött, hogy Berlinben
felépítik a monumentális központi zsidó emlékművet. A
Brandenburgi kaputól délre eső 20 hektáros területen
több száz betonoszlopból álló emlékműben
dokumentációs központ és könyvtár is helyet kap a
tervek szerint. A Bundestag ülésén jelenlévő 559
képviselőből 439 helyeselte, 115 ellenezte a
tervezetet.
2. Az ÉS közölte Komoróczy Géza „Magyar jorcejt”
(5. p.) című beszédét, amelyet 1999. június 13-án
mondott el egy mártír megemlékezésen. (A New York-i
Figyelő 1999. július 30-i száma 6-8. oldalán közölte
a cikket.)
3. Pécsett a holocaust után született nemzedék
találkozót szervezett az újra a hitközség birtokába
került és felújított zsidó iskola épületében. A pécsi
hitközség nevében Stark András alelnök, Kaufmann Pál
elnök és Schőnberger András főrabbi köszöntötte a
nagyszámban megjelenteket. Felszólalt Tordai Péter a
Mazsihisz elnöke is, Schweitzer József országos
főrabbi pedig a pécsi zsidóság történetéről tartott
előadást. A zsinagóga kertjében felavatták a 380
pécsi zsidó áldozat emlékművét, Gellért B. István és
Rigó István képzőművészek alkotását. A zenés
kulturális programban fellépett Bob Cohen Klezmer
együttese és a pécsi Szélkiáltó együttes.

június 27.
1. Szolnokon az évente szokásos mártír
istentiszteleten emlékeztek meg a zsinagóga
centenáriumáról. A zsinagóga épületében működő
Szolnoki Galériában kiállítás nyílt „… és
igyekezzetek a város jólétén …” a zsidóság Szolnokon
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1850-1994” címmel. A
Damjanich János Múzeumban kiállítás nyílt meg a
szolnoki zsidóság történetéről. Ugyanitt emlékülést
szerveztek Baumhorn Lipót zsinagógaépítő emlékére.
Előadást tartott Kertész Róbert múzeumigazgató, Szegő
Ágnes történész, Varga Béla közgazdász és Hadik
András művészettörténész. A „Szívszorító látomások”
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című tárlaton a Múzeum Ámos Imre gyűjteményéből volt
látható válogatás (Templom u. 2.). A Jászkunság
1999/2 száma tematikus összeállítást készített a
százéves szolnoki zsinagógáról és a Jász-NagykunSzolnok megyei zsidóság történetéről. Az
összeállítást Szabó István szerkesztette. In: Szabó
István „A magyarországi zsidóság vázlatős története”
(67-72. p.); Bagi Gábor „A Jász-Nagykun-Szolnok
megyei zsidóság a századfordulón az első
zsidótörvényig” (73-84. p.); Gulyás Katalin
„Névváltás és asszimiláció” (85-93.p.); Zádor István
festőművész két kéziratős önéletrajza (96-110.p.);
Szabó István „A szolnoki „Bagoly Üzletház és
Könyvnyomdai Műintézet” .(111-115.p.); Cseh Géza
„Emberek az embertelenségben. Megyei vezetők
próbálkozásai az üldözöttek védelmében.” (116-124.
P.); Kaposvári Györgyi - Pató Mária „A megszűnt
zsinagóga helyén.” (125-135. p.).
2. Salgótarjánban emlékfalat avattak a
zsidótemetőben a holocaust salgótarjáni áldozatának.
Az építmény költségeit a Mazsihisz és a város
önkormányzata állta. A mártírünnepségen jelen volt és
beszédet mondott Puszta Béla városi polgármester,
valamint Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető
igazgatója, továbbá Cselényi Béla a salgótarjáni
hitközség elnöke. A szertartást Frölich Róbert
főrabbi vezette. A megemlékezésen mutatták be Tóth
Andrea judaisztika tanár „Mementó 1940-1945” című
összeállítását, amelynek megjelentetését szülei
finanszírozták.
3. Június utolsó vasárnapján avatták újjá a
zsidótemető felújított ravatalozóját Veszprémben a
Mártírok úti temetőben. Az avatással egy időben
kiállítás nyílt Veszprém és környéke zsidóságának
életéről.
4. A párizsi Magyar Intézetben adták át a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét Forrai Eszter
költőnőnek. A Göncz Árpád köztársasági elnök által
adományozott kitüntetést Szombati Béla magyar
nagykövet adta át.
Júniusban befejeződött a hétéve tartó zsinagóga
felújítási program, melynek utolsó darabjaként
átadták a felújított Lágymányosi imaházat is. Az

avatóbeszédet Singer Ödön főrabbi mondta Kálmán Tamás
főkántor éneke mellett.
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Az egri városi önkormányzat 10 millió forinttal
járul hozzá a Hibay Károly utcai zsinagóga
tetőszerkezetének megjavításához, és az épület
statikai megerősítéséhez. A teljes helyreállítás után
közösségi, kulturális célú hasznosítást terveznek a
múlt században épült templomban.
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Június végén az MTA épültében tartották a magyar
származású tudósok világtalálkozóját. Erre az
alkalomra elkészítették és az Akadémia épületében
kiállították a 12 magyar, illetve magyar származású
Nobel-díjas szobrát.
Balf főterén fekete márványtáblára vésték fel
azoknak a családoknak a nevét, akik a holocaust
idején menedéket adtak az üldözötteknek. Az „Igaz
Emberek” emlékművének avatásán Szita Szabolcs
történész mondott beszédet. Balfon a Polgármesteri
Hivatalban kiállítás nyílt a balfi munkaszolgálatról.
Sopron polgármestere, Gimesi Szabolcs is a beszédet
mondott az ünnepségen, amelyen jelen volt Yaron Mayer
követségi titkár valamint Verő Gábor, az Auschwitz
Dokumentációs Központ elnöke is.
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A Pesti Jesiva állandó hallgatói látják el a zsidó
börtönmissziót.
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Június végén 22 hallgató kapott diplomát az ORI
Tanárképző és Közösségi Szociális Munkásképző szakán.
Az új judaisztika tanári diplomások (12): Berencsi
Sarolta, Dénes Zsolt, Kálmán Tímea, Kovács Bernadett,
Kricsfalussy Márta, Kurucz Zsófia, Sugár Edit,
Székely Péter, Takács Éva, Varró Eszter, Zakar Anna
és Zalai Gábor. Először osztottak közösségi szociális
munkás diplomát az intézmény történetében. A tíz első
diplomás: Deutsch Róbertné, Dickmann Tiborné, Éliás
Viktor, Gara István, György Zsuzsanna, Selmeciné
Krasznai Judit, Lantos Péterné, Mocsári Tamás, Soós
Ágnes és Tóth Sándor. A tanévzáró ünnepségen Schőner
Alfréd rektor elmondta, hogy a lezárt tanévben 2 fő
kapott rabbi diplomát: Radnóti Zoltán és Verő Tamás.
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A kántorképző szakon 13-an, liturgiatörténet-előadói
szakon 37-en tettek sikeres vizsgát. Az utóbbiak
közül sokan vesznek részt az újjászerveződött
szombathelyi, székesfehérvári, váci, szolnoki és
kiskunhalasi zsidó közéletben. Az intézet hallgatóit
a Mazsihisz vezetőin kívül köszöntötte Artur
Schneier, a New York-i Park East Synagogue főrabbija
és Schweitzer József országos főrabbi is.
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A Szombat 1999/júniusi számában tematikus
összeállítást közölt „A népi-urbánus ellentét ma”
címmel. Ebben Fitz Tamás esszéje (3-6.p.) mellett
megjelent a Vágvölgyi B. Andrással, a Magyar Narancs
korábbi főszerkesztőjével készült interjú
(beszélgetőtárs: Dési János 7-9.p.). Schmidt Mária
történésszel Seres László beszélgetett (9-11. p.).
A Remény 1999/május-júniusi száma ismerteti Szabó
Ildikó szociológus a tizenévesek körében végzett
előítélet-vizsgálatának eredményét.
A Valóság 1999/júniusi számában Ungvári Tamás: „A
„zsidókérdés” és a jobboldali radikalizmus” címmel
közölt esszét.
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Erős Ferenc és Fábián Ferenc cikke jelent meg „Az
etnikai előítéletek alakulásáról” az Educatio 1999/2
számában (235-248. p.).

1999. július hónap
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július 1.
Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben fogadta
Tordai Pétert, a Mazsihisz elnökét és Schweitzer
József országos főrabbit. A miniszterelnök
kijelentette, hogy a kárpótlási folyamatot lezártnak
tekinti, a második világháború áldozatainak
harmincezer forintos kárpótlását azonban ő sem tartja
elfogadhatónak. Ennek felülvizsgálatát helyezte
kilátásba. 1999. július 1-ig a 114.600 darab
utalványból 424 csekk jutott vissza a
Nyugdíjfolyósító Főigazgatósághoz, mert a címzettek a
30 ezer forintot vagy nem vették át, vagy címzett
ismeretlen jelzéssel jöttek vissza, ami
valószínűsíti, hogy a címzett meghalt. Többen a
parlament, illetve a kormány vezető
tisztségviselőinek küldték el a megalázóan alacsony
összeget. Áder János úgy nyilatkozott, hogy a
visszaküldött pénzeket számlán tartják, ahonnan 5
évig felvehető, a jogosultág ezután elévül.
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július 3.
1. A szombathelyi zsidótemetőben 13 sírkövet
meggyalázták. Göncz Árpád köztársasági elnök
nyilatkozatban ítélte el a barbár tettet, hasonlóan
nyilatkozott a kormány és a Fidesz elnöksége is.
Bölcskei Gusztáv református püspök, Szebik Imre
evangélikus püspök és Várszegi Asztrik katolikus
püspök aláírásával a temetőgyalázást elítélő
nyilatkozat jelent meg az Új Élet 1999. augusztus 1-i
számban (4. p.). A szombathelyi rendőrkapitányság pár
nap múlva elfogta a temetőgyalázás két fiatal
gyanúsítottját. Az eset kapcsán Tordai Péter, a
Mazsihisz elnöke elégedettségét fejezte ki a példásan
gyors intézkedések miatt. Ugyanakkor maga is
egyetértett a Budapesten tartózkodó Serge
Zweigenbaum, az Európai Zsidó Kongresszus
főtitkárának véleményével, hogy Magyarországon önálló
törvényre lenne szükség az antiszemitizmus, a
rasszizmus és a holocaust tagadás ellen. 1999. július
10-én már a bíróság előtt állt a Skins Savaria
közösség két tagja, akik tettüket elismerték. A
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Szombathelyi Városi Bíróság 1999. november 10-én
hozott ítéletet garázdaság, kegyeletsértés, rongálás
és becsületsértés bűntette miatt. A 23 éves K. Pétert
és a 20 éves M. Zoltánt a kár megtérítésére
kötelezte, továbbá mellékbüntetésként 90 és 40 ezer
forint pénzbüntetésre ítélték nem jogerősen.
2. „Zsidó sírkertek Magyarországon” címmel
ismeretterjesztő előadást tartottak a Mazsike
Klubban.
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július 4.
1. A Raoul Wallenberg Emlékparkban Schweitzer
József országos főrabbi mondott beszédet az Emánuel
Alapítvány által szervezett éves mártír
megemlékezésén. A ZSVK Budapesten tartózkodó
delegátusai közül többen megjelentek az Emlékfánál.
2. Budapesten tartotta ülését Zsidó
Világkongresszus (ZSVK). 35 ország zsidó vezetői a
kárpótlás állásáról és zsidóság helyzetéről
tanácskoztak. A szervezet vezetőit, köztük Israel
Singer főtitkárt fogadta Göncz Árpád köztársasági
elnök is. A kongresszus felvette egy antiszemitizmus
elleni törvény megalkotásának szükségességét
Magyarországon. Israel Singer ZSVK elnök követelte,
hogy a magyarországi zsidóság képviselői határozottan
lépjenek fel a harmincezer forintos kárpótlás ellen,
és hangsúlyozzák a kormány morális felelősségét a
kérdésben. A ZSVK folytatja azt a hatalmas kutatást,
amelyben név szerint veszi számba a holocaust
áldozatait a világon. Eddig 4 millió áldozatot
sikerült azonosítani.
3. A helyi polgármesteri hivatal kezdeményezésére
helyreállították zsidótemetőt Alattyánban, ahol már
nem élnek zsidók. Az avatáson Kardos Péter főrabbi,
Koczkás Gábor polgármester és Wilheim Zoltán volt
munkaszolgálatos mondott beszédet. A temetőt
emlékparkká szeretné nyilvánítani az alattyáni
önkormányzat.
4. Veszprémben felavatták a zsidó mártírok
emlékfalát, Somogyi Lajos keramikusművész alkotását.
A mártír istentiszteletet Schweitzer József országos
főrabbi és Verő Tamás rabbi tartotta. Kiállítás nyílt
a megyei múzeum előcsarnokában a Veszprém megyei
zsidóság történetéről, majd megkoszorúzták a gettó
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július 4-11.
Alef Bész tábort szervezett az UJS Debrecen
mellett.

r

helyén álló emléktáblát. Valamennyi rendezvényen
jelen voltak a városi önkormányzat, illetve
intézményeinek képviselői is.
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július 5-23.
A Közép-Európai Egyetem (CEU) nyári egyetemén
Michael Silber, a Héber Egyetem professzora vezette.
A szabadegyetem témája a „Zsidók és a nacionalizmus a
modern korban” volt.
július 6.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Sara Atzmon
festőművész képeit állították ki.
2. Átadták az Országos Rabbiképző felújított új
épületrészét, amelyet a düsseldorfi Herman Niermann
Alapítvány támogatásával a könyvtár számára újítottak
fel a Bérkocsis u. 2-ben.
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július 11.
Karcagon a szokásos évi mártír istentisztelet
keretében avatták fel a helyreállított százéves
templomot. A különböző egyházak képviselőinek
jelenlétében Molnár Andor hitközségi elnök
köszöntötte a megjelenteket, köztük Zoltai Gusztávot
és Lancz Tibort is. A templomot Deutsch László
főrabbi avatta újjá Fekete László és Tóth Emil
főkántorok éneke mellett. A Goldmark kórust Ádám
Mária vezényelte. Az egykori Zsidó utcát Kertész
Józsefről, a karcagi nyomda alaptójáról nevezték el.

július 16.
Engel Tevan István irodalmi illusztrációiból nyílt
kiállítás az Osztrák - Kulturális Intézetben (VI.
Benczúr u. 16.)
július 17.
Kisvárdán a Csillag utcai zsinagóga és a frissen
felújított imaház közötti területen avatták fel a Soá
kisvárdai áldozatainak emlékére készített emlékművet,
Nagy Sándor szobrászművész alkotását. Az avatáson
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beszédet mondott Oláh Albert polgármester, aki
felolvasta Adi Eldár karmieli polgármester levelét
is. Frölich Róbert főrabbi és Tordai Péter Mazsihisz
elnök emlékezett a kisvárdai zsidókra. Ebből az
alkalomból jelent meg Szabadős István grafikusművész
kiadványa „Holocaust emlékgrafikák, Kisvárda” címmel.
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július 28.
1. Az 1849. évi zsidó emancipációs törvény
megalkotásának 150. Évfordulójára a Múlt és Jövő
tematikus számot jelentetett meg, továbbá újra kiadta
Bernstein Béla és Miskolczi Ambrus könyveit.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Ház zsidó emlékek
meglátogatására sétát szervezett a Király utca,
Wesselényi utca és a Dohány utca háromszögében. A
sétát Bokor Judit vezette.
július 29.
„Az utódok reménysége” című vallási műsor
beszámolt a Dózsa György úti és a Lágymányosi
zsinagóga újjáavatása alkalmából rendezett
ünnepségről a TV1 műsorán.
Az Erec 1999/júliusi számában a magyarországi
holocaust áldozatok adattára számára adatlapot tett
közzé a jeruzsálemi Yad Vasem Intézet (7. p.).
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Nyáron jött létre az osztrák-magyar
oktatásfejlesztési megállapodás a Magyar Auschwitz
Alapítvány és Dokumentációs Központ, a Fővárosi
Pedagógiai Intézet, a Kulturkontakt Austria és a
Soros Alapítvány támogatásával. A megállapodás
keretében három továbbképző tanfolyamot szerveztek
intézményvezetők, történelemtanárok és a téma iránt
érdeklődő pedagógusok számára. A tanfolyamon Szita
Szabolcs, Kovács András és Révész Sándor történészek
előadásain kívül Loránd Ferenc módszertani kurzust
vezetett „A holocausttéma pedagógiai dimenzió”
címmel, Foki Tamás pedig a téma tankönyvi
megjelenítéséről beszélt. Levetítették a „Jób
lázadása”, „Az élet szép”, és az „Elmondták-e?” című
filmeket is.

A Világosság 1999/júliusi számában jelent meg
Karády Viktor „Zsidó identitás és modernizáció, avagy
az asszimiláció paradoxonai” című tanulmánya.
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augusztus 1.
1. A Közép-Európai Egyetem új rektorává Jehuda
Elkana történészt, a Tel-Aviv University történeti és
filozófiai intézetének korábbi igazgatóját nevezték
ki. Elkanával az ÉS 1999 december 3. számában Váradi
Júlia készített interjút.
2. Az Új Élet 1999. augusztus 1-én megjelent száma
tartalmazza a Mazsök 1999 évi pályázatának
díjnyerteseit. Az összesen kiosztott 52,5 millió
forintból 16,3 milliót 31 pályázó nyert el kulturális
célokra, 12 milliót a Szeretetkórház, 4 pályázat
szociális célokra 6,5 milliót kapott. A vallási
intézmények által benyújtott 6 pályázatra 12,7
milliót, oktatásra 13 pályázat 4.8 millió forintot
kapott. A támogatott pályázatok listája megjelent a
Szombat 1999/szeptemberi számának 8-9 oldalán is.

ya

augusztus 2.
Az izraeli „Holiday Tours Utazási Iroda” rendszeres
repülőgép charter járatokat indított Tel-Aviv és
Debrecen között.
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augusztus 4.
A Wallenberg születésnapjára a Raoul Wallenberg
Egyesület rendezett emlékünnepséget a Szilágyi
Erzsébet fasorban álló szobornál. Kósáné Kovács Magda
mondott emlékbeszédet.
augusztus 7.
81 éves korában meghalt Szinai Miklós történész.
augusztus 4-11.
A Hajógyári Diákszigeten második alkalommal jelent
meg programmal a Chabad Lubavics.
augusztus 11.
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1. Edgar Bronfman, a ZSVK elnöke „Szabadság
Érdemrendet” vehetett át Bill Clinton amerikai
elnöktől.
2. A Mazsihisz „Tiltakozás”-t tett közzé a „Cion
bölcseinek jegyzőkönyve” újbóli kiadása, és nyilvános
forgalmazása ellen. A Mazsihisz ezzel csatlakozott
Feldmájer Péter nagykőrösi hitközségi vezető
feljelentéséhez, ismeretlen tettes ellen. A
Legfelsőbb Ügyészség nyomozás elrendelésére
utasította a Fővárosi Főügyészséget. Az érvényben
lévő jogszabályok szerint azonban az ügyészség addig
nem szüntetheti meg a kiadvány terjesztését, amíg
bűntető eljárás nem indul a gyanúsított ellen. A
kiadó egyébként sem fedte fel kilétét a kiadvány
kolofonján. A BRFK a nyomozás során gyanúsítottként
hallgatta ki Szenft Lajost, a Flex,95 Kiadó Bt.
vezetőjét 1999. augusztus 27-én. Eközben Mónus Áron
kiadója, a Man szigeteken bejegyzett „Interseas
Edition Kiadó” megjelentette a „Cion” második
kiadását is. A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők
Egyesülete is a Legfőbb Ügyészséghez fordult a „Cion”
és a „Mein Kampf” terjesztői ellen. Emellett a MKKE
tagjai maguk is megkísérelték felderíteni a
kiadványok terjesztőit. A Cion-könyvből augusztus
első felében csupán a Moszkva téri sátorban 140
példányt adtak el, de kapható volt a Püski
Könyvesboltban is. A Mein Kampfból 263 példányt
foglalt le az ORFK Mónus Áron hódmezővásárhelyi
lakásán, ahol sajtórendészeti vétség gyanújával
tartott házkutatást 1999. augusztus 24-én. Seres
László „A Cion bölcseinek piaca” címmel jelentetett
meg cikket az ÉS 1999. augusztus 27-i számában (5.
p.) Kőbányai János pedig a Népszabadság 1999.
augusztus 25-i számában „Javasolt önbíráskodás” című
írásában arra hívta fel a kiadókat, hogy rekesszék ki
maguk közül azokat a terjesztőket, akik részt vesznek
antiszemita kiadványok terjesztésében. Felhívása nem
talált követőkre, amint az a „Cinkosok közt…” címmel
1999. szeptember 27-én a Népszabadságban megjelent
cikkéből kitetszik.
augusztus 13.
72 éves korában meghalt Ignatz Bubis, a
németországi zsidó hitközség vezetője. Kívánsága
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szerint a Tel-Aviv-i Kirjat Shaulban temették el,
ravatalánál Israel Méir Blau izraeli országos főrabbi
mondott beszédet. A szertatáson jelen volt Ezer
Weizman izraeli köztársasági elnök és Johannes Rau
német államelnök is. A Németországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége a Bubis kezdeményezésére újjáépített
Westend zsinagógában Slosimot tartott, melyen a
Mazsihiszt Zoltai Gusztáv képviselte. A ZSVK nevében
Israel Singer és Serge Cweigenbaum búcsúzott az
elhunyttól. Maxim Biller „Ignatz Bubis – nem volt
nagy német” című írását a Szombat 2002/áprilisi száma
közölte Papp Kornélia fordításában (23-24. p.).
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augusztus 14.
Gyomán Kner Albert centenáriumi ünnepséget
rendeztek. A Kner Nyomdaipari Múzeumban (Kossuth L.
u. 16.). A Kner Albert munkásságát bemutató
kiállítást Erdész Ádám, a Békés megyei Levéltár
igazgató-helyettese nyitotta meg. A Kner emlékháznál
(Fő út 173-179.) tartott koszorúzáson Erdős Ákos, a
család nevében Andrew Peter Kner mondott beszédet. A
vendégeket köszöntötte Dávid Imre polgármester is.
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augusztus 20.
1. A Magyar Televízió egyes csatornáján elkezdték
annak az 52 részes ismertterjesztő filmsorozatnak a
vetítését, amely a zsidó - keresztény kultúra
alapkincseinek megismertetését tűzte ki célul
„Szentföldi szent helyek üzenete” címmel. A
szerkesztő Erdei-Grünwald Mihály és Kardos Sándor
rendező-operatőr az Ó-, és az Újszövetség helyein
forgatta húszperces filmek mindegyikét.
2. A Magyar Köztársasági Érdemrend Polgári Tagozata
Középkeresztjével tűntette ki Ephraim Kishon írót és
David Moskovitsot, az Endowment for Democracy in
Eastern Europe menedzserét Göncz Árpád köztársasági
elnök. Almásy Tibor 86 éves katonatisztet a háború
idején tanúsított embermentő tevékenyégéért, és a
kilencvenes években tett adományaiért nyugalmazott
dandártábornokká léptette elő a köztársasági elnök.
augusztus 20-30.

Balatonfüreden rendezett szemináriumot a Macisz
„Zsidó túlélési stratégiák: a vallás, az asszimiláció
és a cionizmus” címmel.
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augusztus 24.
1. A kaposvári zsidótemető felújított ravatalozóját
(Jókai Mór u. 22.) újjászentelték, és felavatták a Fő
téren felállított mártíremlékművet.
2. Kapuváron is a rendbe hozott zsidótemetőt
szentelték újjá, felavatták a holocaust áldozatainak
emlékére a város centrumában létesített emléktáblát.
A kiadásokat Londonban élő volt kapuvári zsidók
gyűjtése, és az önkormányzat támogatása fedezte. A
rendezvény végén a polgármesteri hivatalban fogadást
rendeztek a rekonstrukcióban résztvevők tiszteletére.
augusztus 25.
Mátészalkán az önkormányzat a zsidótemetőben
gyászistentiszteletet tartott. Ezt követően Nyéki
Károly muzeológus mutatta be a mátészalkai gettóról
írt könyvét.
augusztus 28.
New Yorkban 98 éves korában meghalt Oberlander
Lázár, a tanító, Oberlander Baruch nagyapja.
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augusztus 30-szeptember 3.
A Szegedi Hittudományi Főiskolán Nemzetközi
Biblikus konferenciát rendeztek „Qumrán és az
Újszövetség” címmel. A rendezvényen mintegy 40
egyetem – köztük a müncheni, a münsteri, az
erlangeni, az osnabrücki és a budapestiek – mintegy
200 képviselője volt jelen.
augusztus 29- szeptember 5.
Második alkalommal rendezte meg a Zsidó Nyári
Kulturális Fesztivált a Bzsh Idegenforgalmi és
Kulturális Központja (ZSIKK). A rendezvény fővédnöke
Glatz Ferenc, az MTA elnöke volt. Nemcsak a
fővárosban, hanem Debrecenben, Szegeden,
Székesfehérváron és Veszprémben is készültek
programok. A nyitónap estéjén a Dohány utcai
zsinagógában Honegger „Dávid király” oratóriumát a
Budapesti Koncertfúvósok és a Budapest Kórus adta

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

elő. Ugyanaznap Székesfehérváron a Budapester Klezmer
Band adott koncertet. A második napon az amerikai
Herbert Mark Newman Theatre színészei a „The promised
land” című darabot adták elő. Harmadnap Veszprémben
nemzetközi klezmer fesztivált rendeztek három zenekar
felléptével, a Bálint Zsidó Közösségi Házban pedig
Fekete László főkántor és Kárászy Szilvia
zongoraművész adott koncertet. Szeptember elsején a
Dohány utcai templomban, másodikán pedig a szegedi
zsinagógában lépett fel Giora Feidman klezmer
zenekara. 1999. szeptember 2-án a Liszt Ferenc
Kamarazenekar és a Budapester Klezmer Band adott
közös koncertet a Dohány templomban. A Thália
Színházban a Győri Balett és a Budapester Klezmer
Band a „Purim” című táncjátékot mutatták be. Az
Örökmozgóban izraeli filmnapokat, a Herzl téren
könyvnapokat, a Zsidó Múzeumban kiállításokat
rendeztek.
augusztus 30 - szeptember 5.
Az UJS - Joint Hagyományőrző Nyári Táborának
vendégei Réz András, Popper Péter és Mácsai Pál
voltak Szarvason.
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Szegeden tudományos konferenciát szerveztek „A
nemzetiségi és polgári szabadságjogok kiterjesztése
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó
időszakában” címmel. A tanácskozást köszöntötte
Ványai Éva alpolgármester, Kenesei István, a JATE
rektor-helyettese, előadást tartott Schweitzer Gábor
és Haraszti György, hozzászólt Schweitzer József
országos főrabbi és Szabad György akadémikus is. A
tanácskozást hangverseny zárta.

Nyáron megalakult a konzervatív „Zsidó Közéleti
Unió”, amely céljának nyíltan a zsidó közéleti
politizálást jelölte meg. Az alapítók Staub Pál
jogász, Pelle János író és Haraszti György történész.
A kör megalakulása vegyes érzelmeket váltott ki a
zsidók körében, kormányzati körök viszont kedvezően
fogadták.

A Bálint Zsidó Közösségi Házban Ék Sándor
kiállítást rendeztek.
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New Yorkban bemutatták a magyar haszid családból
származó Pearl Gluck dokumentumfilmjét, a „Divan”-t,
amely arról szól, hogy egy fiatal nő hogyan próbálja
visszaszerezni ősei, a haszid rabbik díványát
Magyarországon.
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A Beszélő 1999/július-augusztusi számában Karsai
László „Lőni vagy túlélni” című cikkében Avénu Runén
„Harc az életért” című, a Hasomér Hacair mozgalomat
bemutató könyvéről közölt elítélő kritikát a könyv
pontatlanságai és téves koncepciója miatt. Avénu
Runén a Beszélő 1999. novemberi számában válaszolt
könyvével azonos című, „Harc az életért” című
cikkével. A vitához hozzászólt David Gur is
„Történelem - vagy kákán csomót keresni” címmel Runén
védelmében, Vámos György pedig „Túlélni vagy átélni?”
címmel fejtette ki Karsaiéhoz közeli véleményét.
Karsai viszontválaszában fenntartotta, és tényekkel
bizonyította azt a véleményét, hogy a Runén
túlértékeli a Hasomér Hacair embermentő tevékenységét
a második világháborúban. „Csak egy maroknyi cionista
próbált szembeszállni a nácikkal és magyar
cinkosaikkal. Hősies harcuk megörökítése, túlzások,
elhallgatások és torzítások nélkül komoly
történetírói feladat, még elvégzésre vár” - írja
válaszában Karsai.

M
ag

Az Életünk 1999/július-augusztusi összevont
számában Kartal Zsuzsa „Századunk a népirtás kora”
című esszéje jelent meg.
A Múlt és Jövő 1999/2. számát az 1848-49-es
szabadságharc emlékének szentelte.
A Barátság című folyóirat 1999/4. számában jelent
meg Ember Mária cikke „Abádszalók zsidósága Abádszalók vesztesége” címmel 2563. p.
A Szombat 1999/7 számában Gadó János „Zsidó
információs centrum és periféria. Washingtoni úti

beszámoló az American Jewish Committee éves üléséről”
című írása jelent meg (11-14. p.).
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szeptember 1.
„Az utolsó napok” című dokumentumfilm Corvin
moziban rendezett Magyarországi bemutatójára hazánkba
érkezett Tom Lantos és családja. Az öt mélyinterjút
egybe fűző filmet az 1994-ben Stephan Spielberg által
Los Angelesben létrehozott Shoah Túlélői Vizuális
Történelmi Alapítvány készítette közép-európai
holocaust túlélőkkel. „Az utolsó napok” a nyáron
Oscar-díjat kapott, a dokumentumfilmet James Moll
rendezte, producere Stephan Spielberg volt. A
magyarországi bemutatón jelen volt Göncz Árpád
köztársasági elnök is. A film szereplői a történelmi
Magyarországról elszármazott, ma Amerikában élő
zsidók, akik élettörténetüket mesélik el. A filmben
megszólaló élettörténetek egyike Tom Lantosé. A stáb
az öt szereplő mindegyikét elvitte a szülőföldjére,
Budapestre, Sárvárra és Kárpátaljára. Az alapítvány
két másik televíziós dokumentumfilmet is készített.
Fennállásának öt éve alatt az alapítvány 240 fős
törzsgárdája, négyezer ötszáz profi és négyezer
önkéntes kérdezővel 57 országban 50 ezer túlélő
vallomását gyűjtötte össze. Az anyaghoz közvetlen
hozzáférést biztosítottak a Soa kutatásával
foglalkozó öt legnagyobb központnak, köztük a Yad
Vasem Intézetnek, a Los Angeles-i Wiesenthal
Központnak és a Washingtoni Holocaust Emlékmúzeumnak.
Az interjúk zöme, mintegy 20 ezer készült az Egyesült
Államokban, 8 ezernél több Izraelben,
Franciaországban 1700, Lengyelországban pedig 1400
interjút készítettek. A Shoah Túlélői Vizuális
Történelmi Alapítvány Magyarországon mintegy 50 főt
foglalkoztat. A kuratórium elnöke Dornbach Alajos,
projektfelelős Illy Luca és Havas Judit. Az ÉS 1999.
december 17-i számának 23. oldalán a Liberation
összeállítását közölt az adatfelvétel módszertani
részleteiről, valamint itt olvasható a James Moll
rendezővel készített interjú is. A Szombat

1999/decemberi számában Gadó János: „Holocaust és
tömegkultúra - Steven Spielberg és a Shoah Alapítvány
vitatott sikerei” címmel foglalja össze az alapítvány
tevékenységét (18-20. p.).
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szeptember 2.
A Mazsike elnökségi ülésén novellapályázat
kiírásáról határozott, valamint egy Arthur Koestler
darab fordításáról, amelyet a zsidó kultúra napján
mutat be a Lauder Iskolában a Javne Színház Balla
Margit rendezésében. Határozat született a Mazsike
székházban rendezendő állandó kiállítás
létrehozásáról is.

szeptember 4.
Gyújtogatás következtében leégett az 1989-ben
részben helyreállított tokaji zsinagóga
tetőszerkezete. 1999. október végén a nyomozás
megállapította, hogy a mintegy 27 millió forint kért
okozó tüzet két gyerek és egy fiatalkorú fiú
szándékos tette idézte elő.

M
ag

ya

szeptember 6.
Bernben svájci és magyar embermentők tevékenységét
ismerte el a Yad Vasem Intézet. A kitüntetéseket
Izrael Állam nagykövete, Jichák Mayer adta át Harald
Fellernek, aki Budapesten zsidó csoportokat
rejtegetett svájci diplomataként. Posztumusz
kitüntetésben részsült Peter Zürcher, egykor
Budapesten akkreditált svájci diplomata is, aki
zsidók százainak halálba küldését akadályozta meg.
Haynal Imre optikus pedig a Gestapó elől rejtegetett
zsidókat budapesti irodájában.
szeptember 7.
A Mazsihisz úgy foglalt állást, hogy az Orbánkormányzat által Auschwitzba tervezett új állandó
holocaust kiállítás antiszemita szellemiségű. A
Mazsihisz állásfoglalása leszögezi: „…ezen
forgatókönyv alapján tervezett kiállítás
megrendezésének erőltetését a leghatározottabban
ellenzi… Horthy-apologetikát tartalmazó, alig
burkoltan antiszemita kiállítás megrendezése
Auschwitzban nem lehet a magyar kormány szándéka. Ha
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mégis ezt a forgatókönyvet valósítják meg,
Jeruzsálemtől Washingtonig és Budapesttől Berlinig
gyűrűző nemzetközi botrány lesz.” Az ügy előzménye,
hogy az Auschwitzban a koncentrációs tábor területén
19 éve létező, Horn Emil által rendezett állandó
kiállítás helyett új kiállítás installálását
határozta el az Orbán kormány. A kiállítás
tervezésével azt az Ihász István muzeológust bízták
meg, aki a Magyar Nemzeti Múzeum nagy vitát kiváltó
XX. századi állandó kiállításának rendezője volt.
Ihász az auschwitzi kiállítás forgatókönyvét úgy
készítette el, hogy a tervezet összeállítói között
feltüntette szakértőként Schmidt Máriát, a
miniszterelnök főtanácsadóját, Schweitzer József
országos főrabbit és Stark Tamást, az MTA
Történettudományi Intézetének munkatársát. Ihász
Stark Tamás véleményét nem vette figyelembe a
lektoroknak elküldött változat összeállításánál,
Schweitzer József pedig augusztusban lemondott
szakértői tisztéről. (Lásd: Népszabadság 1999.
szeptember 9. illetve az ÉS 1999. szeptember 17.). A
kulturális tárca által felkért lektorok - Karsai
Tamás, Szita Szabolcs, Radnóti Ilona történészek, B.
Turán Tamás levéltáros - szakmai és ideológiai
szempontból elfogadhatatlannak tartották az elkészült
tervezetet. A Mazsihisz állásfoglalás megjelenése
után a kultusztárca illetékes államtitkára javasolta
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának az
előkészületek leállítását. Az előkészületekről
részletesen beszámol a 168 Óra 1999. szeptember 16-i
számában Novák Zsuzsa - Szép Krisztina: „Tárlati
célok - Az Auschwitz kiállítás forgatókönyve” című
összeállítása (20-22. p.), valamint a Szombat
1999/októberi számában Novák Attila „Egy kiállítás
képei” című tanulmánya (3-10. p.); Szabó Miklós „Az
újraértékelt Auschwitz”. Magyar Hírlap 1999.
szeptember 18. 7. p. 1999. december 16-án Schmidt
Mária bejelentette, hogy Orbán Viktor kormányfő többé
nem látja értelmét az új kiállítás előkészületeinek.
György Péter évekkel később, az ÉS 2008. június 27-i
számában „Múzeumkritika – Elhallgatott történetek”
című írásában (6. p.). foglalkozott ismét a Magyar
Nemzeti Múzeum munkatársainak kifogásolható
történelemszemléletével. Az apropót az akkor frissen

megjelent „A Magyar Nemzeti Múzeum történeti
kiállításának vezetője 4. XX. század” című, Kovács
Tibor főigazgató által szerkesztett kiadvány adta.
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szeptember 10.
Ros Hasana alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök
jó kívánságait fejezte ki a Mazsihisz vezetőinek.

rZ
si
20 dó
12 L
e

szeptember 20.
Kol Nidré.

vé

szeptember 16.
Az MTV 1 „Az utódok reménysége” műsorában
Schweitzer József országos főrabbi beszélt az őszi
főünnepekről.

szeptember 23.
A Budapesti Zsidó Múzeum és Levéltár kiállítást
nyitott Frankfurtban a Zsidó Múzeum épületében. A
„Zsidók Magyarországon” című kiállítást fotókiállítás
és filmnapok egészítették ki.
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szeptember 24.
A svéd követségen (XIV. Ajtósi Dürer sor 27.) Per
Anger mutatta be „Raoul Wallenberggel Budapesten”
címen a Belvárosi kiadónál megjelent könyvét. Staffan
Carlsson nagykövet méltatta Wallenberg és Per Anger
tevékenységét.
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szeptember 27.
1. A Mazsihisz nevében Feldmájer Péter a
rendőrségen bejelentést tett amiatt, hogy a Cion
bölcseinek jegyzőkönyve olvasható az interneten is a
könyvet kiadó Pannonline Kft Nexus honlapján.
2. Tordai Péter a Mazsihisz nevében értetlenségét
fejezte ki Dávid Ibolya igazságügy miniszter MTI-nek
adott nyilatkozata miatt. A miniszter asszony azt
mondta, hogy az új Büntető Törvénykönyv előkészítése
kapcsán szóba sem került a holocaust tagadásának
bűncselekményi tényállásként való törvénybe
foglalása.
szeptember 29.

A Szegedi Zsinagógáért Alapítvány javára a Musica
Parlante Zenekar és a Vaszy Viktor kórus adott
koncertet a szegedi templomban.
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szeptember 30.
1. A Szeretetkórházban a Mazsihisz vezetői és
betegei búcsúztatták Losonci András igazgatófőorvost, aki nyugállományba vonult. Utódja Deutsch
Zsuzsanna igazgató-főorvos lett.
2. Pécsett a vallási közösségek történetéről
rendezett konferencián Schönberger András rabbi
tartott előadást a pécsi zsidó hitközség
történetéről.

A Dohány utcai templom falán emléktáblát avattak a
zsinagóga 40 éve elhunyt főrabbija, Katona József
emlékére. Az avatóbeszédet Schweitzer József országos
főrabbi és Frölich Róbert főrabbi mondta,
közreműködött Tóth Emil és Fekete László főkántor.

ya

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületében
a könyvtár vezetősége és Izrael Állam nagykövetsége
közösen rendezte meg Shai Ginott „Természet és táj
Izraelben” című fotókiállítását. A tárlatot Fodor
Péter könyvtári főigazgató, Mécs Imre országgyűlési
képviselő, és Yaron Mayer követségi titkár nyitotta
meg.
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A ZSVK „Zsidó Alapítvány az Igaz emberek
megsegítésére” nevű szervezetének képviseletében
Stanlee J. Stahl ügyvezető igazgató látogatott el a
magyarországi szervezethez. A Lebovits Imre által
vezetett alapítvány munkájának eredményeként csaknem
60 embermentő részesül havi 100 dollár támogatásban.
Negyedszázada először tartottak zsidó esküvő a
győri zsinagógában. A szertartást Deutsch Róbert
főrabbi és Tóth Emil főkántor végezték, a fiatal pár
Steiner Pál Géza Mosonmagyaróvárról és Deutsch Renáta
Érsekújvárról érkezett.

Az UJS pécsi szervezete Kürti Csaba elnök
vezetésével rendbe hozta a dunaföldvári zsidó
temetőt.
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A XIII. kerületi Pannónia utcában az Artel Galéria
az őszi zsidó ünnepek alkalmából Kass János 14
darabból álló zsidó ünnepeket megörökítő rézkarc
sorozatát állította össze és árulta.
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A Szombat 1999/szeptemberi számában a folyóirat és
a Mazsike elnöksége felhívást tett közzé a Magyarzsidó Oral History Archívum létrehozására (7. p.). A
lapban Kozma György „Hűtlen zsidók az avantgárdban:
Hajas, Bódy, Erdély” című tanulmánya jelent meg (2930. p.).

A Mozgó Világ 1999/szeptemberi száma közölte
Komoróczy Géza: „Holocaust” című tanulmányát, amely a
Magyar nagylexikon számára készült szócikk teljes
szövege (23-47. p.). A tanulmányért a szerző 1999-ben
a Mozgó Világ szerkesztőségének különdíját kapta meg.
Az Európai Szemle 1999/3 számában Ungvári Tamás: „A
„zsidókérdés” Trianon árnyékában” címmel tett közzé
tanulmányt.

ya

A Múltunk 1999/3 számában jelent meg Szekeres
József: „A pesti gettók 1945 évi megmentése” című
tanulmánya.

M
ag

A Szociológiai Szemle 1999/4 számában jelent meg
Kovács András tanulmánya „A látens antiszemitizmus
mérése” címmel.

október hónap

október 1.
Az Új Élet 1999. október 1-i számában a Mazsihisz
temető bizottsága felhívást tett közzé a vecsési
zsidótemető helyrehozására (4. p.). Valaha ott élt
zsidóktól illetve hozzátartozóiktól kértek adatokat a
rekonstrukcióhoz.

r

október 2.
A Mazsike Társasági körének vendége Csepeli György
szociálpszichológus volt, aki „Mi a kérdés a
zsidókérdésben?” címmel tartott előadást.
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október 3.
A budai körzet klubhelysége a körzet tagjainak
adományaiból kezdhette meg működését. A Budai Micve
Clubot Singer Ödön főrabbi vezeti, az avatáson a
Pannon Klezmer Band szolgáltatta a zenét, Réz András
filmesztéta és Tordai Péter Mazsihisz elnök mondott
köszöntőt.

ya

október 6.
1. Keszthelyen a Goldmark utcai zsidótemetőben
emlékünnepséget szervezetek az aradi vértanúk
kivégzésének 150. évfordulóján. A Kossuth Szövetség
és a Panteon Alapítvány segítségével felújítottak
három zsidó honvédsírt. Az ünnepségen jelen volt
Kenesei Zoltán alpolgármester, a hitközséget
Goldschmied István elnök képviselte. A megjelenteket
Dancs Imre, a Kossuth Szövetség elnöke köszöntötte,
majd Raj Tamás főrabbi szólt az egybegyűltekhez.
2. A Goethe Intézetben sajtótájékoztatót tartott a
Múlt és Jövő Kiadó a frankfurti könyvvásárra való
felkészülésről.

M
ag

október 9.
1. Az Oneg Sabbat Klubban (VII. Szinva u. 1.)
„Meddig terjed a szabadság? A Cion bölcsei és a
törvény” címmel vitaestet rendezett. A vendég
Feldmájer Péter, a Mazsihisz korábbi elnöke volt.
2. Féner Tamás fotóművésszel beszélgetett Garay
Péter a Mazsike Klubban.

október 10.
1. A Zsidó kultúra napja alkalmából több
rendezvényt is tartottak a fővárosban. A Mazsike és a
Szombat szerkesztősége a Lauder Javne Zsidó Közösségi
Iskola dísztermében irodalmi esttel emlékezett Kardos
G. Györgyre (XII. Budakeszi u. 48.). Az estet Sándor
Erzsi vezette, írásaiból olvasott fel Bacher Iván,
Békés Pál, Megyesi Gusztáv, Spiró György, Szántó T.
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Gábor. A Bálint Zsidó Közösségi Ház utcabált
rendezett, a Mazsike délutáni rendezvényén Heller
Ágnes, Gábor György, Popper Péter, Raj Tamás, Baruch
Oberlander és Zeév Paskesz rabbi tartott előadást az
Iparművészeti Múzeum Aulájában. Fellépett az Új
Muzsikás együttes és a Gryllus fivérek. A Szim Salom
vendége Or Chadas, a bécsi reform zsidó közösség
vezetője volt.
2. Az MTV1 csatornáján vasárnap esténként
vetítették le a „Holocaust - A Weiss család
története” című négyrészes amerikai tévéfilm
sorozatot.
3. A Pesti Jesiva második évnyitóján bemutatták a
jesiva idei bővített programját, valamint az új
külföldi és magyarországi hallgatóit. Az évnyitón a
Bzsh és a Mazsihisz vezetőin kívül a rabbikar nevében
megjelent Deutsch Tamás főrabbi és Verő Tamás rabbi
is. A jesiva magyar hallgatói közül felszólalt Szalay
Dávid, Quitt László és Köves Slomo, akik üdvözölték
az Izraelből és Amerikából érkezett új hallgatókat. A
jesiva őszi programja megjelent az Egység 1999/
szeptemberi számának 6-7. Oldalán. Az aktuális heti
programokat Pesti Est című kulturális rendezvény
újság közölte.
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október 13-18.
A frankfurti könyvvásár díszvendége Magyarország
volt. A kiállítást egy közhasznú társaság szervezte
Borbás László vezetésével. A szervezésben
közreműködött Dalos György, a Berlini Magyar Ház
vezetője és Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, aki
miniszteri biztosként irányította az előkészületeket.
A rendezvényen a magyar kulturális és tudományos élet
színe-java megjelent. A magyar pavilont meglátogatta
Göncz Árpád köztársasági elnök és Orbán Viktor
miniszterelnök is. A frankfurti Zsidó Múzeumban
Kocsis Zoltán zongorázott és Kertész Imre olvasott
fel írásaiból. Az eseményt beárnyékolta Csurka István
MIÉP-vezér antiszemita cikke, amely a „Havi Magyar
Fórum” 1999/augusztusi számában jelent meg „A
frankfurti zsarnokság” címmel. A szerző
szóhasználatával élve a frankfurti vásáron a magyar
irodalmat „liberál - homoszexuális - hermafrodita kozmopolita szerzők reprezentálják. Ha azt a néhány
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egykönyves díszgójt nem tolnák maguk elé, akkor át
lehetne festeni a cégért.” A cikk végén a szerző
felsorolja a könyvvásárra kijutott szerzők nevét,
névsort azonban nem egyforma betűkkel szedette. Vitéz
Kolosváry-Borcsa Mihály gyakorlatát követve kurzív
betűkkel szedték a zsidó származású, vagy
zsidószimpatizáns szerzők nevét. Kurzív szedés jutott
a Magyar Köztársaság elnökének és Esterházy Péternek
is. Hatalmas felháborodás kísérte Csurka újabb
„csínyét” nemcsak a hazai szellemi élet mértékadó
személyiségei részéről, hanem a nemzetközi
kapcsolatokban is. Bacher Iván „Kurzív” címmel írt
publicisztikát a Népszabadság 1999. október 2-i
számában (30. p.); Eörsi István: „Helyzetjelentés,
Frankfurt előtt. A piacgazdaság eszmekínálata
meglehetősen nyomorúságos”. Népszabadság 1999.
október 9. (30. p.); Mészáros Tamás: „A frankfurti
tanulság”. Magyar Hírlap, 1999. október 18. (7. p.);
Kertész Imre: „Megdöbbenés, csupa megdöbbenés…” ÉS
1999. október 8. Seres László: „Frankfurt felett az
ég” (ÉS 1999. október 15.) A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma 1999. november 30-án értékelte
e kiállítást a Magyar Rádió Márványtermében tartott
tájékoztatón. Ezen elhangzott, hogy a kiállításon
vendégként szereplő magyar kultúráról 50 ezer
külföldi cikk jelent meg. A könyvvásár frankfurti
igazgatósága is sikeresnek minősítette Magyarország
szereplését.

M
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október 14.
1. A Bécsi út 134-ben az Óbuda-újlaki téglagyár
területéről elhurcoltak emlékére Székely Gábor
főpolgármester-helyettes mondott emlékbeszédet az
emlékkőnél rendezett koszorúzáson.
2. Alexander Bittmann „Zsidó élet Budapesten a múlt
árnyai között” című fotókiállítását Giorgio
Pressburger nyitotta meg a Goethe Intézetben. A
kiállítás egy hónapig maradt nyitva. Ugyanitt
mutatták be a közönségnek a német Jüdishe Verlag
„Jüdisches Stadtebild – Budapest” című kötetet,
amelyet Peter Haber szerkesztett, Alexander Bittmann
fotói díszítik.
október 15.
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1. Székesfehérváron egy a Szálasi nyilas mozgalmát
dicsőítő röplapot terjesztő főiskolást vett őrizetbe
a rendőrség.
2. Stuttgartban megtalálták Oscar Schindler
dokumentum-hagyatékát. A Stuttgarter Zeitung
sorozatban közölt részleteket a dokumentumokból.
3. Az egyházi ingatlanrendezés véglegesített
jegyzéke szerint a Mazsihisz visszakapja a nagykállói
cadik lakóházát.
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október 16.
A Macisz „Herzl-Nordau emlékérmét” Randolph L.
Braham, Amerikában élő történésznek, valamint Chava
és Joszéf Lustignak, a cfáti Magyar Nyelvterületről
Elszármazottak Emlékmúzeuma alapítóinak ítélte oda a
magyarországi zsidóságért végzett tevékenységük
elismeréséül. A Lustig házaspár átvette a kitüntetést
Engländer Tibortól, Braham professzor nevében Karsai
László történész jelent meg az ünnepélyes átadáson. A
díjat két éve alapították a cionista mozgalom 100
éves évfordulója alkalmából, és most ítélték oda
másodszor.
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október 17.
1. A Macisz küldöttei megvitatták és elfogadták a
szervezet új alapszabályát a Páva utcában tartott
ülésükön.
2. A Mazsike jótékonysági előadást szervezett a
tokaji zsinagóga helyreállításáért. A budapesti
érdeklődőket busz vitte Tokajba, ahol Májer János,
Tokaj polgármestere fogadta a vendégeket. Haraszti
György „Az egyiptomi kivonulás zsidó szemmel”,
Zelenák István „Tokaji zsidó emlékek” címmel tartott
előadást. /Tokaj városa kiadványt készített Tokaji
zsidó emlékek címmel. A holocaust áldozatainak,
valamint a túlélők névsorának összeállításához az ÚJ
Életben közzétett hirdetés útján jutott
információkhoz a szerkesztő, Zelenák István./ A
SabbathSong együttes zsidó dalokat adott elő.
október 18.
1. A Kossuth Rádióban elhangzott a Marshall Éva
rendező Pap Károly novelláiból készített
műsorsorozatának első darabja. A műsor alapjául a
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Múlt és Jövő Kiadó Pap Károly műveit tartalmazó
sorozata szolgált.
2. A Mazsike Festészetet Kedvelők köre Zvolszky
Zita kiállítását tekintette meg a Szabadság tér 17ben, a Bank Centerben.
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október 19.
A Hadtörténeti Intézet udvarán emléktáblát avattak
a második világháborúban hősi halált halt királyi
csendőrök emlékére. Lányi Zsolt kisgazda képviselő a
parlament honvédelmi bizottságának elnökeként örömét
fejezte ki, hogy 50 év után sikerült visszaadni a
csendőrség becsületét. Az elhangzottakat a
Népszabadság 1999. október 21-i (2. p.) számában
Szakály Sándor, az intézet igazgatója úgy
kommentálta, hogy a csendőrség emlékére árnyat vet,
hogy 1944 tavaszán és nyarán részt vett a zsidóság
deportálásában, azonban a szervezetet nem szabad csak
ennek alapján megítélni. Szita Szabolcs azonban
emlékeztetett rá, hogy a csendőrség szerepe a
zsidóság üldözésében nem 1944 tavaszán kezdődött, és
nem fejeződött be az év nyarán. Közöttük kevés az
embermentő. A követségek védelmét élvező budapesti
zsidókat a csendőrök kísérték kényszermunkára, a
kisgazda Bajcsy-Zsilinszky Endrét is ők végezték ki,
ezért különösen érthetetlen Lányi Zsolt
szerecsenmosdatása. A Mazsihisz, a Rauol Wallenberg
Egyesület és a Measz közleményben ítélte el az
emléktábla avatást. A tiltakozásokra a Népszabadság
1999. október 22-i száma utalt 5. oldalán. Karsai
László történész „Lányi Zsolt mosolyog” címmel írt a
Népszabadság 1999. október 27-i számában (10. p.).
október 20.
A Kozma utcai temetőben felavatták Hajós Alfréd, a
magyar sport első olimpiai bajnokának felújított
családi síremlékét.
október 21.
1. A moszkvai magyar nagykövetség átadta az orosz
külügyminisztériumnak azt a jegyzéket, amely a
második világháború éveiben, illetve azt követően a
Magyarországról elhurcolt, és valószínűleg
Oroszország területén fellelhető magyar kulturális
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kincsek felsorolását tartalmazza. A magán-, és
egyházi gyűjteményből származó javak esetében ugyanis
nem rendelkezik egyértelműen az 1998-ban elfogadott
orosz műkincstörvény, amely egyébként a második
világháború idején és azt követően a Szovjetunióba
szállított javakat orosz állami tulajdonnak tekinti.
A most átadott jegyzék tartalmazza a Hatvany-, és a
Herzog-gyűjtemény képzőművészeti alkotásainak
felsorolását.
2. A Dessewffy utcai zsinagógát és a Kiskunhalasi
Zsidó hitközséget mutatta be az MTV 1 „Az utódok
reménysége” című vallási műsora.
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október 22.
A Magyar Tudományos Akadémián Glatz Ferenc elnök
mutatta be Hadassa Ben-Itto: „A máig élő hazugság. A
Cion bölcseinek jegyzőkönyvei cáfolat” című magyarul
most megjelent könyvét. A bemutatón jelen voltak a
magyarországi történelmi egyházak, a magyarországi
zsidó szervezetek jeles képviselőin kívül az izraeli
követ, és a hazai szellemi élet számos képviselője
is. Az MTV 1 „Az utódok reménysége” című műsor
december 2-i adásán beszámolt a rendezvényről.
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október 23.
A Mazsike Garay utcai klubjában Popper Péter új
előadás sorozatot indított „A pszichoanalízis útja az
ezredfordulóig” címmel.
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október 25.
Az MTV 1 az Új Élet zsidó folyóiratot mutatta be
„Az utódok reménysége” című műsorban.
október 27.
1. A ZSVK igazgatója, Elan Steinberg New Yorkban
bejelentette, hogy a vatikáni és zsidó tudósokból
álló csoport kutatási eredményeinek elkészültéig
lelassult XII. Pius pápa szentté avatásának
előkészítése. Steinberg valószínűnek tartja, hogy
XXIII. János Pál pápát avatják szentté jövőre. A hírt
vatikáni források nem erősítették meg, sőt cáfolták.
2. „Klezmer és irodalom” címmel rendeztek estet a
Petőfi Csarnokban. Fellépett a New York-i Klezmatics
együttes és az est díszvendége Chava Alberstein

lengyel énekesnő volt. A Gryllus fivérek Kányádi
Sándor erdélyi jiddis népköltészeti gyűjtéséből adtak
elő, Bacher Ivánnal „Kutya Mandovszky” című könyvéről
Balla István beszélgetett.
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október 28.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre Szotyori
László festőművész kiállítását tekintette meg a
Várfok Galériában.
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október 31.
A Mazsike közgyűlésén az egyesület 1300 főnyi
taglétszámából a közgyűlésen 30 fő jelent meg a Garay
utcai Klubban. A napirenden a beszámoló szerepelt az
egyesület elmúlt évi tevékenységéről, zárszámadás az
1998 évi költségvetésről és az 1999 évi költségvetési
terv előterjesztése. Székely Gábor beszámolójában
kiemelte a Zsidó Kultúra Napjának sikeres
megrendezését, a Mazsike helyiségeinek felújítását, a
veszprémi csoport létrehozását és az első „Évkönyv”
megjelentetését. A közgyűlés elfogadta a zárszámadást
és a költségvetési tervet. A Számvizsgáló Bizottság
lejárt mandátumát meghosszabbították. Javaslatot
tettek a Várhegyi György-díj és a Mazsike-díj
átadására. A Lauder Közösségi Iskola egyik
alapítójáról, Várhegyi György oktatásszociológusról
elnevezett díjat a zsidó oktatási intézmények
javaslatai alapján Klein Judit kapja, a Mazsike-díjat
pedig Kertész Imrének ítélték oda. A díjak ünnepélyes
átadására és az Évkönyv ünnepélyes bemutatójára 1999.
november 18-án a MÚOSZ Székház Mikszáth termében
került sor. A Mazsike által kiírt novella-pályázat
első díját Balla D. Károly (Ungvár) „A tizedik” című
munkája nyerte. A második díjazott Bornemissza Iván
(Bp.): „Piac, piac” című novellája lett. Megosztott
harmadik díjat nyert Szombati István (Nagyvárad)
„Figyeltek rám Lili-Ármin?”, és Vasagyi Mária
(Zombor) „A pohár” című elbeszélése kapott. Magyar
László András (Bp.) „A rokon” című írása külön díjat
kapott. A díjakat 2000. január 8-án adták át a Garay
Klubban. A díjnyertes novella megjelent a Szombat
2000/januári számában (26-28. p.). A többi nyertes
pályaművet 2000 első felében jelentette meg a
Szombat.
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Tel-Avivban, Jeruzsálemben, Haifán és még több
izraeli városban vendégszerepelt Markó Iván és a
Magyar Fesztivál Balett. Bemutatták az együttes
„József és testvérei” című táncjátékát, a zenét Goran
Berkovits szerezte.

vé

Debrecenben Szabados István zsidótárgyú grafikáiból
nyílt kiállítás.
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Megalakult az „Aviv Travel Utazási Iroda”, amely
izraeli utak szervezésével, lebonyolításával
foglalkozik. Az iroda székhelye a Bzsh székházában
van.
Októbertől kezdte közölni az Új Élet Frideczky
Frigyes „Zsidó identitásunk forrásai a Világirodalmi
Lexikonban” című öt részes tanulmányát.
A Hajdú-Bihar megyei Létavértes város önkormányzata
elhatározta, hogy rendbe hozza, emlékparkká alakítja
az egykori zsidótemetőket Létán és Vértesen. Zoltai
Gusztáv ügyvezető igazgató meglátogatta a temetőket
és találkozott a város önkormányzatának vezetőivel.
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A genfi egyezmény 50. évfordulója alkalmából
megemlékezést szervezett a Magyar Vöröskereszt VII/510 alapszervezete és a Mazsihisz. A jubileumra a
Budai Várban rendezett kiállítást a Nemzetközi
Vöröskereszt Közép- és Délkelet Európai Regionális
Szervezete.
A NÜB októberben tartott munkaértekezletén részt
vettek a Measz és a Mazsihisz vezetői is. A
szervezetek vezetői sikeresnek ítélték a közös
fellépést a kárpótlások érdekében. 2000-ben az
Auschwitzban közös megemlékezést terveznek a magyar
állam képviselőinek jelenlétével. Rendezni kell az
aranyvonat ügyét, közösen kell fellépni az
antiszemita, rasszista jelenségekkel szemben, és meg
kell oldani a Magyar Auschwitz Alapítvány helyzetét.

Október végén izraeli otthonában 83 éves korában
elhunyt Jechiel Cvi Moskovits neves zsidó pedagógus,
aki 1989-1991. Között az ORI talmud tanára volt.
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A jánoshalmi zsidók és leszármazottaik a Bálint
Zsidó Közösségi Házban tartották baráti
találkozójukat. Az egybegyűlt 22 vendéget Wirth Péter
építész tájékoztatta a zsinagóga helyreállításának
munkálatairól. A tervek szerint a felújított
zsinagóga és temető avatására 2000 szeptemberének
végén került sor.
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A Szombat 1999/októberi száma összeállítást közölt
a budapesti Chabad Lubavics tíz évéről (19-23 p.).
A Világosság 1999/októberi számában jelent meg
Gábor György: „Legtávolabb az örökkévalótól. Az ókori
zsidóság halál- és túlvilágképe és a héber Biblia”
címmel.

november hónap
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november 1-2.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a
Magyarországi Holocaust Emlékbizottság konferenciát
rendezett „1848-1849 magyar katonaemigrációja”
címmel. A rendezvény fővédnöke Göncz Árpád
köztársasági elnök volt, helye a Zrínyi Egyetem
Hungária körút 9-11-ben lévő Díszterme. Az elhangzott
előadások: Pusztaszeri László „A nemzetközi
erőviszonyok változása és az emigráció feltételeinek
alakulása”; Kaiser Ferenc „Kiss Sámuel küldetése és
hányattatása”; Csóka Ferenc „A magyar emigráció
hírszerzése”; Szabadka Jánosné „Beck Vilma drámája”;
Róbert Péter „Zerffi Gusztáv kalandjai az
emigrációban”; Zsigovits László „Szeremley Miklós
angliai pályafutása”; Csikány Tamás „Vetter Antal
olaszországi működése”; Kósa László „Teleki Sándor
Garibaldi zászlaja alatt”; Bubán László „Zágányi
Károly halállovaglása”; Négyesi Lajos „Czecz János
Dél-Amerikában”; Kubassek János „Duka Tivadar indiai
tevékenysége”; Schweitzer Gábor „Diplomata vagy
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kalandor: Dombursch Ede amerikai küldetése”; Bona
Gábor „Magyar zsidó katona emigránsok”; Suba János
„Kunfy Adolf emlékezete”; Kerékgyártó László
„Emigráció anekdotákban”; Frank Tibor „Szemere és
Kossuth: viták az emigrációban”; Ress Imre „Magyar
emigráció osztrák jelentésekben”; Néma Sándor „Rónai
Jácint mint az emigráció krónikása”; Bana József
„Xantus János tudósításai az emigrációról”; Nagy
Miklós „Magyar katona emigránsok mint felfedezők”;
Miletics Péter „Katonaemigráció a történetírásban”.
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november 3.
1. Az egri önkormányzat pályázatot írt ki az egri
kis zsinagóga helyreállításának kivitelezésére. A
tetőszerkezet, a külső vakolat helyreállításának
költségeit az önkormányzat vállalja magára.
2. A Szent Pál Akadémia (XVI. Újszász u. 45/b.)
konferenciát szervezett „Zsidó-keresztény együttélés
az antikvitástól napjainkig” címmel. Grüll Tibor
„Zsidó-keresztény kapcsolatok a Római Birodalom
felbomlásának időszakában (IV-V. század)” címmel
tartott előadást. Tatár György „Bibliai üdvözlet és a
modern Izrael” címmel, Karsai László „Fejezetek a
holocaust történetéből- hisztográfiai és teológiai
problémák” címmel, Rugási Gyula „A Jeruzsálemi
Templom feltámasztására irányuló kísérlet a IV.
században (Julianosz Aposztata)” címmel, Raj Tamás
pedig „A zsidóság szerepe a magyar történelemben a
honfoglalástól a szabadságharcig” címmel tartott
előadást.
november 5.
Az Országos Főrabbi Hivatal szervezésében a pénteki
kidduson Lichtmann Tamás tartott előadást.
november 4 és 7.
A Bzsh és a Mazsihisz közgyűlésének napirendjén a
féléves beszámoló és ingatlanügyek szerepeltek.
Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató bejelentette, hogy
októberben megalakult a Mazsihisz Közép-Magyarországi
Területi Csoportja a kecskeméti, a kiskunhalasi és a
nagyközségi hitközség részvételével. A területi
csoportot Feldmájer Péter vezeti. A temetők
gondozására 14 millió forintot adott a Mazsök, a 370
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gondozott sírkert 24 millió forintba került. A
zsinagóga felújítási program keretében folyik a
jánoshalmi, a makói és a mátészalkai templom
rekonstrukciója. A vidéki hitközségek képviselői a
zsidó vallási élet tárgyi és személyi feltételinek
hiányáról panaszkodtak. Javaslatként elhangzott egy
dunántúli területi csoport felállításának lehetősége
is. Ennek előképeként tekinthető a novemberben
Keszthelyen tartott konferencia a győri, kaposvári,
keszthelyi, nagykanizsai, pécsi, szombathelyi,
székesfehérvári, veszprémi és zalaegerszegi
hitközségi vezetők részvételével. A területi csoport
létrehozásáról azonban nem döntött a közgyűlés.
Javaslat hangzott el zsidó nyugdíjasház létesítésére.
Bejelentették, hogy 2000-ben munkaszolgálatos
világtalálkozót szerveznek Budapesten.
november 8.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban filmvetítéssel
egybekötött tájékoztatót tartottak a Washingtoni
Holocaust Emlékmúzeum tevékenységéről. Katona Judit,
a Múzeum munkatársa válaszolt az érdeklődők
kérdéseire.
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november 9.
Ember Mária írónő olvasott fel „El a falumból”
című legújabb könyvéből a Bálint Zsidó Közösségi
Házban.
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Schmidt Mária miniszterelnöki főtanácsadó a
Független Kisgazdapárt Eckhardt Tibor Politikai
Akadémiáján „Holocaustok a huszadik században” címmel
nagy vitát kavaró előadást tartott. Az előadás
szövegét a Magyar Hírlap 1999. november 13-i száma
közölte 7. oldalán. A kormányzati tisztséget is
betöltő előadó megállapította, hogy „A 80-as évek
végére a holocaust ténye, annak egyedisége, az
áldozatok száma szent, támadhatatlan axiómákká
váltak.” „ …épp a holocaust kifejezés példátlan
karrierje miatt egyre erőteljesebb az igény, hogy más
népirtásokkal kapcsolatban is polgárjogot nyerjen a
holocaust - mondjuk úgy - „márkajegy” vagy „védjegy”
használata. … Bármennyire is sajnálatos, a holocaust,
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a zsidóság kiirtása, vagy megmentése, mellékes,
mondhatni marginális szempont volt (a második
világháborúban).” A Mazsihisz 1999. november 12-én
tiltakozó nyilatkozatott adott ki, melyben Schmidt
Máriát Le Pen legjobb magyar tanítványának nevezte. A
fővárosi MSZP is állásfoglalást adott ki, követelve,
hogy a kormányfő váljon meg főtanácsadójától. Orbán
Viktor 1999. november 16-án közölte, hogy Schmidt
élvezi bizalmát, a Történelmi Igazságtétel Bizottság
pedig Schmidtet támogató nyilatkozatot tett közzé.
Tamás Gáspár Miklós: „Sírgyalázók és halott gyalázók”
(Magyar Hírlap 1999. november 16. 7. p.) című
cikkében Schmidt kormányzati felelősségét veti fel.
Radnóti Sándor „A posztmodern történész” (Népszava
1999, november 27. 7. p.) című cikkében pedig úgy
véli, hogy Schmidt azért választotta ezt a témát,
hogy kormánytényezőként megerősítse a nyitottságot és
átjárhatóságot a jobboldal és a szélsőjobb között. A
vitához hozzászólt Ungvári Tamás „Ugyan kinek az
érdeke?” Virág Teréz „Felületesség vagy manipuláció?”
(Magyar Hírlap, 1999. november 30. 7 p.) Csepeli
György: „A verhetetlen négyes” (Népszava, 1999,
november 17. 7. p.) Szilágyi Ákos „Schmidt Mária és
kora”, Nyerges András, Hegyi Gyula, Kopátsy Sándor
„Holocaust csak egy volt” (Magyar Hírlap, 1999
november 23.) Németh Péter interjút készített a
Népszavában Schmidt Máriával (1999. december 3.);
Fodor Gábor: „A közvélemény-formálók felelőssége”
címmel nyílt levelet írt Orbán Viktornak, amelyben
kérdést intézett a miniszterelnökhöz: helyesnek
tartja-e, hogy főtanácsadója olyan véleményt fogalmaz
meg, amely megsérti a magyar állampolgárok egy
csoportját. Orbán nevében Stumpf válaszolt (Magyar
Hírlap, 1999. december 9.), és megvédte Schmidtet.
Stumpf István kancelláriaminiszter a Mazsihisznek
1999. december elsején írt levelében úgy foglalt
állást, hogy a kormány mindent megtesz az
antiszemitizmus közéletbe szivárgása ellen. Stumpf
válasza szerint egyszerre kell keresni a „történelmi
igazságot és megbékélést.” A Mazsihisz
Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének címzett
feljegyzésben szerepelt, hogy a magyarországi
zsidóságot nyugtalanítják, és sok emberben félelmet
keltenek a fasisztoid, rasszista és antiszemita
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jelenségek. A dokumentum említi a Bárdossy László
rehabilitálásának ügyét, a csendőrséggel és a
frankfurti könyvvásárral kapcsolatos vitákat, a
temetők meggyalázását, antiszemita könyvek
megjelenését és terjesztését. A Mazsihisz azt várja a
kormánytól, hogy minden törvényes eszközzel lépjen
fel ezekkel a jelenségekkel szemben, és alkosson a
holocaust tagadását bűntető törvényt. A dokumentum
javasolja, hogy létesüljön állandó hazai holocaust
kiállítás, és emlékeztet arra, hogy még nem született
megoldás a vészkorszak áldozatainak méltányos
kárpótlásáról. A Mazsihisz vezetői azt kérték a
kormányzattól a miniszterelnökkel folytatott 1999.
november 17-i találkozón, hogy nevezzen ki olyan
kormányzati képviselőt, aki a zsidóság nem vallási
jellegű problémáival foglalkozik. Orbán Viktor
miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy 2000-től
zsidó ügyekkel foglalkozó kormányzati biztost nevez
ki. Ezzel szemben 1999. december 3-án Várhegyi
Attila, a kultusztárca politikai államtitkára
bejelentette, hogy a zsidóság nem vallási ügyeivel
való foglalkozást is Semjén Zsolt a vallási ügyekért
felelős helyettes államtitkár plusz feladatként kapja
meg. Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke úgy
nyilatkozott, hogy Semjén személyét elfogadják, ám új
megbízatásához javasolják, hogy kapjon politikai
államtitkári rangot is Várhegyi mellett. A
közvélemény megosztott volt a zsidóság ügyeivel való
kormányzati tisztségviselő kinevezését illetően.
Sokan féltek attól, hogy a sorozatosan botrányosan
megnyilatkozó Schmidt Mária kapja azt a posztot,
amelynek szükségességét is voltak, akik vitatták.
Seres László „Kettős mérce a szubkultúrában” (ÉS
1999. december 10.) Szilágyi Ákos „Zárójelben” (ÉS,
1999. december 17.) Hankiss Ágnes a Magyar Nemzet
1999. november 17-i számában írt „Kis magyar
zsidókérdés” címmel, Bararczy Eszter a Magyar Narancs
1999. december 9-i számában válaszolt a cikkre
„Hálózatháború a zsidókérdésről” címmel, Eörsi István
pedig a Magyar Narancs 1999. december 21-i számában
reagált „Optimista - Nem ugyanaz” című írásával.
november 11.

Thury Levente keramikus művész kiállítása nyílt meg
a Vigadó Galériában.
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november 12.
1. Budapesten jártak a Progresszív Zsidó
Világszövetség vezetői. A magas rangú delegáció 20
tagja között volt Amiel Hirsch rabbi, a World Union
of Progresszive Judaism elnöke is. A küldöttség
látogatást tett a magyarországi szervezet Fillér
utcai székházában, és találkozott a tagsággal. A
Mazsihisz vezetőivel tárgyalva szorgalmazták, hogy a
Szim Salom progresszív zsidó szervezetet vegyék fel a
magyarországi zsidó szervezetek közé. A rabbikar
azonban elutasította a Szim Salom kérését, a Bzsh és
a Mazsihisz vezetői annyit ígértek, hogy a jövő év
első negyedében a szervezet kérelme a szervezetek
legfelső fóruma elé kerül. A Szim Salom és a
Mazsihisz levélváltását a Szombat 2000/2 száma
közölte 7-9. oldalán.
2. Az Országos Főrabbi Hivatal szervezésében a
kidduson Gábor György tartott előadást.
3. A Kossuth Klubban (VIII. Múzeum u. 7.) Major
Sándor tartott előadást „A klezmer és vidéke gyökerek, hatások, napjaink irányzatai” címmel. 1999.
november 19-én ugyanitt az Alexander,s Klezmer Band
adott koncertet.
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november 11.
Az MTV 1 „Az utódok reménysége” című vallási
műsorában beszámolt a magyar ajkú zsidó hitközségek
Debrecenben tartott első nemzetközi értekezletéről.
november 13.
„Zsidó identitás teológiája” címmel tartott
előadást Tatár György a Mazsike Garay utcai
Klubjában.
november 14.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Bak Béla
operatőrre emlékeztek, akinek egyik utolsó munkája
volt a „Razzia” című dokumentumfilm, a Varga János
által megtalált, 1944 októberében készült pesti
felvételek alapján. A beszélgetésben részt vett Varga
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János és Bokor Péter történész, valamint Sípos András
filmrendező.
2. Szabó István filmrendezővel Dési János
beszélgetett a Bálint Zsidó Közösségi Ház Klubjában.
3. A Menóra Egyesület hatéves évfordulóját
ünnepelte a Mazsihisz Hermann Lipót Klubteremben.
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november 17.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban megalakult a
„Jiddisül beszélők Klubja”. A klubot Komoróczy Szonja
Ráhel és Andor Eszter vezeti.
2. A Mazsike Szalon a zsidó temetőkkel
foglalkozott. A beszámolót Winter Péter tartotta.
november 18.
A Mazsike Festészetet kedvelők köre Székely
Bertalan kiállítását látogatták meg a Magyar Nemzeti
Galériában Zwikl András művészettörténész
kalauzolásával.
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november 19.
1. A Mazsike Klub vendége volt Dán Ofry író,
publicista, aki az „Új Kelet” című magyar nyelvű
izraeli napilapról, a Kol Jiszráel rádió műsoráról, a
Moszadról és az „Izrael hat győzelmes napja” című
könyve keletkezéséről beszélt.
2. Egészségi állapotának romlására hivatkozva
felmentését kérte Sárközi Sándor, a Measz elnöke. A
szervezet országos bizottságának ülése a kérelmet
elfogadta. Sárközi utódjául Fodor Istvánt, a
parlament egykori elnökét, a Honvédelmi Minisztérium
volt politikai államtitkárát választották meg. A
Measz közleményben juttatta kifejezésre, hogy nem ért
egyet a csendőrség kollektív felelősségre vonásával,
de a Hadtörténeti Múzeum falán elhelyezett
emléktáblával sem. A szervezet elfogadhatatlannak
tartja a Bárdossy perújrafelvételére, és
rehabilitálására a jobboldal által tett
kezdeményezéseket is.
3. Az Országos Főrabbi Hivatal kiddusán Szeszler
Anna, a Lauder Javne Közösségi Iskola igazgatója
tartott előadást.
november 21.

r

A Hősök templomában 30 éves jubileumán ünnepi
hangversenyt adott a Goldmark Kórus. A koncertről
felvételt készített az MTV 1, és „Az Utódok
reménysége” 1999. december 16-i adása a jubiláló
kórusról szólt.
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november 24.
A „Híres zsidó zeneszerzők” sorozatban John Zorn
életművéről tartott előadást Winter Péter a Mazsike
Garay utcai Klubjában.
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november 25.
1. A Mazsihisz nevében Tordai Péter elnök és Zoltai
Gusztáv ügyvezető igazgató Stumpf István
kancelláriaminiszterhez írt levelében újra felvetette
a zsidók személyi kárpótlásának rendezetlenségét,
mivel a jövő évi költségvetési tervezet sem
tartalmazta ennek előirányzatát. Az év végéig nem
érkezett válasz a Mazsihisz levelére.
2. A Fiatal Baloldal és több társadalmi
szervezettel összefogva rendezett rasszizmus elleni
tüntetést. A több száz fő résztvevő előtt felszólalt
Tamás Gáspár Miklós filozófus is. A
Közgazdaságtudományi Egyetemtől a Parlament elé
vonuló rendezvényt MIÉP-aktívisták megpróbálták
megzavarni, de lökdösődésen kívül más nem történt.
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november 26.
1. A VII. Nefelejcs u. 26-ban Ráday Mihály és Szabó
Zoltán kerületi polgármester nyitották meg a
felújított, és múzeummá alakított Róth Miksa
emlékházat.
2. Az Országos Főrabbi Hivatal kiddusán Staller
Tamás filozófus tartott előadást.
november 27.
Az Oneg Sabbat Klubban vitát rendeztek az
Auschwitzi magyar kiállítás újrarendezése körül
kirobbant botrányról. A meghívottak között jelen volt
és elmondta tapasztalatait Radnóti Ilona, az Ihász
István tervezte forgatókönyv egyik felkért lektora,
Szita Szabolcs történész, Horn Emil muzeológus,
Szántó Imréné történész, és Karsai László történész.

november 26-28.
Balatonfüreden a Hotel Manuelában „Zsidó hagyomány
és tudomány” címmel szemináriumot rendezett az
Árákhim szervezet.
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november 28.
A Hyatt Szálló Kármán és Ciolkowsky termében a
Biblical World Galéria megrendezte az első
magyarországi judaika árverést. Az aukción
régiségeket, kegytárgyakat, könyveket és kéziratokat
vásárolhattak a gyűjtők.
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november 29.
Halálának századik évfordulója tiszteletére
Kaufmann Dávid emlékülést tartottak a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárának Kaufmann
Gyűjteményében. A konferenciát Apor Éva, a MTAK
Keleti Gyűjteményének vezetője, Schweitzer József
országos főrabbi, Schőner Alfréd, a Rabbiképző
igazgatója és Marosi Ernő, az MTA rendes tagja, a
Történettudományi Intézet igazgatója és a Kaufmann
család nevében Bakonyi Béla köszöntötte. Az
elhangzott előadások: Benjamin Richkler (Jeruzsálem)
„Néhány megjegyzés a Kaufmann Gyűjtemény Weisz
katalógusával kapcsolatban”; Abraham David
(Jeruzsálem) „Kiűzetés a pápa fennhatósága alatt lévő
államokból (1569) a Kaufmann Gyűjteményben fennmaradó
héber források tükrében”; Bíró Tamás „Egy XVI századi
asztrológiai kézirat a Kaufmann Gyűjteményből”;
Fröchlich Ida „A holt-tengeri tekercsek és a geniza
tanulmányozása”; Szabados Judit „A Kaufmann
gyűjtemény geniza töredékeinek helyreállítása”;
Gabrielle Sad-Rajna (Párizs) „Az elmúlt 50 év zsidó
művészetének kutatása”; Evelyn M. Cohen (New York) „A
Kaufmann Misna Tora szövegmagyarázata”; Emilie
Schrijver (Amszterdam) „A bécsi zsidó kalligrafikus”,
Gewitschi Aaron Wolf Herlingen művei; Kozocsa Ildikó
„A Kaufmann Gyűjtemény két középkori kódexének
restaurálása”; Ormos István „A Kaufmann Gyűjtemény”.
A rendezvény másnapján a konferencia résztvevői
megkoszorúzták Kaufmann sírját a Kerepesi Temetőben.
A sírnál Schweitzer József mondott imát. Az évforduló
alkalmából a Múlt és Jövő 1999/4 száma összeállítást
közölt: Bakonyi Béla: „Rendhagyó emlékbeszéd Kaufmann

r

Dávidról”; Kaufmann Dávid: „A zsidó káté”; Goldziher
Ignác: „Kaufmann Dávid könyvtára” (56-70.p.). Apor
Éva a Magyar Tudomány 2000/8 számában közölt cikket a
rendezvényről „Kaufmann-konferencia az Akadémián”
címmel (1041-1045. p.)
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november 30.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban zsidó oktatási
konferenciát szervezett a Bálint Zsidó Közösségi Ház,
az UJS és a Yahalom „Egzotikum-e a zsidó informális
oktatás” címmel. A tanácskozást klezmer táncház zárta
a Pannónia Klezmer Band közreműködésével.
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november 30 - december 2.
A Hotel Hyatt Regency-ben Izrael első nemzeti
kiállítását rendezték üzletember találkozóval
összekötve.

Erzsébetváros önkormányzata Erzsébetváros
díszpolgárává választotta Zoltai Gusztávot, a
Mazsihisz ügyvezető igazgatóját.

ya

A Magyar - Izraeli Baráti Társaság és a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
meghívására Joel Alon izraeli nagykövet Szekszárdra
látogatott.
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Németországi koncertkörúton vett részt Fekete
László és Tóth Emil főkántor Neumark Zoltán
zongoraművész kíséretében.

A „Yad Vasem Kitüntetettjeinek Egyesülete” az Igaz
emberekért kifejtett tevékenységéért elismerő
oklevelet adott át Zoltai Gusztáv Mazsihisz ügyvezető
igazgatónak, Szita Szabolcs történésznek, Reich
Katalinnak, Losonczi Andrásnak és Lazarovits Ernőnek.
A Szombat 1999/novemberi számában Gadó János közölt
tanulmányt „Kis zsidó iskolastatisztika” címmel. (910. p.)
A Thalassa 1999/2-3 száma Csajbók Sarolta
fordításában közölte Janine Chasseguet-Smirgel: „A

szimbolikus tevékenység elvesztése a náci
gondolkodásban” című tanulmányát.
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A Lettre Internationale 1999 őszi száma (34)
tematikus összeállítást közölt a frankfurti
könyvvásár alkalmából. Ebben jelent meg Balla Zsófia
„Életrajz darabokban” című írása.

vé

A New York-i Central Yeshiva Thomcei Tmimim
Lubavitz felsőfokú tanintézet a Pesti Jesivát
kihelyezett tanintézeteként, diplomáját főiskolai
diplomának fogadta el.
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A Világosság 1999/novemberi számában „Világnézetszociológiai kísérlet: Baráti levélváltás
szekértáborok között” címmel fejtette ki véleményét
Komoróczy Géza és Varga Károly professzor.
A HVG november 13-i számában Nyerges András közölt
publicisztikát „Reprint antiszemitizmus” címmel. (63.
p.)
Az Aetas 1999/3. számában „Emlékezet és történelem”
címmel jelent meg Nora Pierre tanulmánya.

ya

december hónap

M
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december 2-3.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai
épületében (Egyetem tér 1.) Günter Stemberger, a
bécsi egyetem judaisztika professzora tartott
előadást „The formation of rabbinic Judaism: Mishnah
and Talmud” címmel az első, Midrash: „The rabbinic
interpretation of the Bible” címmel a második napon.
december 3.
A Rabbiképző templomában felavatták a Scheiber
Sándor emléktábláját.
december 4.
Fennállásának 10 éves jubileumát ünnepelte az UJS.
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december 4-5.
„Zsidó sorsok magyar színpadon” címmel kétnapos
konferenciát rendezett a Szombat folyóirat a Középés Kelet-Európai Környezetfejlesztési Intézet
Dísztermében az Andrássy u. 23-ban. A konferenciát
Giorgio Pressburger író, az Olasz Kulturális Intézet
igazgatója nyitotta meg. Balla Margit „A Javne
Színház és előzményei. - Magyar-zsidó gyermek
színjátszás” címmel tartott előadást, majd a Javne
Színház részleteket mutatott be a „Judit és
Holofernész” című előadásból. A konferencia második
napján Halász Tamás „Adalékok a zsidó színjáték
történetéhez”; Kerényi Ferenc „Zsidók a régi magyar
színpadon”; Raj Tamás „Jiddis színház, zsidó
színjátszási hagyományok”; Sándor Tibor „Zsidó alakok
a magyar népszínművekben”; Kozma György „A pesti
zsidó kabaré humora”; Heller Ágnes „A velencei
kalmár”-ral kapcsolatos új kutatásairól beszélt.
Varga Péter „A német felvilágosodás nemes zsidó
alakjai magyar színpadokon”; Koltai Tamás „A velencei
kalmár magyar színpadon”; Alpár Ágnes „A Bethlen téri
Színház 1929-35.”; Gajdó Tamás „Az Új Színház
alapítása - Zsidó színészek emlékiratai (1939-1942)”;
Horák Magda „Az OMIKE művészakció színköre”; Enyedi
Sándor „A kolozsvári magyar zsidó színház, zsidóság a
határon túli színházi életben”; Szegő György
„Diaszpóra és (színházi) hely”; Götz Eszter:
„Alterációk” címmel tartott előadást. A konferenciát
záró kerekasztal-beszélgetésre meghívták Alföldi
Róbertet, Garas Dezsőt, Kern Andrást, Kézdy Györgyöt,
Kulka Jánost és B. Turán Róbertet is, a beszélgetést
Nagy András vezette. Halász Tamás „A „zsidó színház”
mint lakmuszpapír” című tanulmányát és Nagy András
„Sorsok és színpadok” című tanulmányát a Szombat
1999/novemberi száma közölte (3-8. p.)
december 7.
A „Magyar megfontolások a Soáról” című kötetet
Poszler György akadémikus, Haraszti György történész,
Gergely Jenő egyháztörténész, Schweitzer József
országos főrabbi és Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapát mutatta be a Kossuth Klubban.
december 8.
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1. Joel Alont, Izrael Állam leköszönő nagykövetét a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével
tüntették ki a magyar-izraeli kapcsolatok
elmélyítésében végzett munkájáért. A kitüntetést
Göncz Árpád köztársasági elnök adta át a parlament
Nándorfehérvári termében. Alon bejelentette, hogy
utódja Várnai Judit lesz, az első olyan budapesti
nagykövet, aki Izraelben született. A kitüntetési
ceremónián jelen volt Schweitzer József országos
főrabbi, Tordai Péter Mazsihisz elnök és Derce Tamás
újpesti polgármester. Alontól - aki 1994-től töltötte
be tisztét - a Magyar - Izraeli Baráti Társaság a Síp
utcai Székházban búcsúzott a Mazsihisz vezetőinek és
a rabbikar tagjainak jelenlétében. Az újpesti körzet
a hanuka-ünnepen vett búcsút az újpesti születésű
nagykövettől.
2. A Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat és
kiadó 10 éves jubileumát a Bárka Színházban tartotta.
Az ünnepségen a folyóirat szerzői tartottak felolvasó
estet, felléptek a Bárka Színház művészei, a Di Naye
Kapelye, a Veszprémi, a Dávid és az Odessa Klezmer
Band, valamint a Muzsikás együttes. A hanuka gyertyát
Fekete László főkántor gyújtotta meg, Kőbányai János
fotóiból kiállítást rendeztek, Jancsó Miklós zsidó
témájú filmjeiből vetítettek.
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december 9.
1. Hámori József kulturális miniszter bejelentette,
hogy a kormányzat a Mazsihisz-szel történt megegyezés
eredményeként létrehoz egy állandó holocaust
kiállítást, melynek otthonául a Páva utcai zsinagógát
jelölték ki. A templom teljes felújítása után az
állandó Holocaust Emlékkiállítás mellett a Magyar
Auschwitz Alapítvány és Dokumentációs Központ is itt
kap végleges otthont. A felújításra a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma 350 millió forintos
költségvetési keretet különített el. A tervek szerint
a rekonstrukció másfél év alatt készül el. Vámos
Tibor akadémikus, a dokumentációs központ vezetője
hangsúlyozta, hogy az állandó kiállítás létrehozása
nem zsidó, hanem magyar ügy, így egyfajta
jóvátételnek is tekinthető. Stumpf István kancellária
miniszter bejelentette, hogy az állandó kiállítás és
az Auschwitzban tervezett új kiállítás kapcsán

vé

ltá

r

fellángolt viták megoldására a Miniszterelnöki
Hivatal bizottságot hoz létre, melytől jövő év
februárjában várja az átfogó jelentés elkészítését.
Tordai Péter elmondta, hogy a hitközség nem tett le a
jelenleg állami tulajdonban lévő Rumbach templom
visszavásárlásának szándékáról, de a korábbi
tervekkel ellentétben a Rumbach templom a kiállítás
céljára túl nagy lett volna.
2. A Mazsike Festészetet kedvelők köre a Fészek
Galériában Mulasics László festőművész kiállítását
tekintették meg Molnár Éva művészettörténész
vezetésével.
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december 11.
1. A Szombat című folyóirat szerepéről és
szellemiségéről készített interjút a főszerkesztővel,
Szántó T. Gáborral a Magyar Hírlap 1999. december 11én megjelent számában V. Bálint Éva. (Ahogy tetszik
12 p.)
2. Hanuka bált rendeztek a Scheiber Sándor
Gimnáziumban. Ebből az alkalomból először osztották
ki az 1998-ban alapított Salgó László Alapítvány 60
ezer forintos ajándékát az iskola valamennyi
osztályának. Szim Salom reform közösség Fillér utcai
helyiségében, a lubavicsiek a Nyugati téren tartottak
ünnepséget december 4-9-én. A hanuka második napján
ismeretlen tettesek betörtek a Vasvári Pál utcában
lévő lubavicsi imaházba, és megrongálták a
berendezést, a hívek személyes rituális tárgyait
pedig elvitték. A kár mintegy 40-60 millió forint. A
Dohány utcai és a Hunyadi téri templomkörzet közös
hanuka ünnepséget tartott a Goldmark teremben
december 5-én. Vácon fél évszázada először rendezett
hanuka ünnepséget az újjászületett hitközség. Turai
János hitközségi elnök, valamint Klein Ervin főkántor
és Lőwy Tamás főrabbi vezették a szertartást.
3. A Raoul Wallenberg Egyesület közgyűlést tartott,
majd ezt követően fórumot rendezett „Hitélet és
szabadság aktuális kérdései” címmel. A fórum
résztvevője volt Semjén Zsolt helyettes államtitkár,
Iványi Gábor metodista lelkész, Szécsi József
főtitkár, Németh Sándor, a HIT Gyülekezet vezetője,
Barabás Tamás a Krisna Hívők képviseletében. (Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány XIV. Amerikai u. 96.)
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december 16.
1. Román András építészt kérték fel a Nemzetközi
Auschwitz Bizottságban való részvételre. A bizottság
az egykori haláltábor és környezete építészeti,
műemléki rendezésével foglalkozik, elnöke Andrej
Tomaszewski professzor.
2. A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Kassák
Múzeumban megtekintették a Kassák könyv és
reklámművészete című tárlatot Csaplár Ferenc igazgató
vezetésével.
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december 17.
Az Országos Főrabbi Hivatal kiddusának vendége
Lancz Tibor, a Bzsh elnöke volt.
december 19.
A Hasomér Hacair újjáalakulásának 10. évfordulóját
ünnepelte Nagy Ákos elnök vezetésével a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.

ya

december 21.
Fenyő István, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének
professzora Jeruzsálemben tartott előadást a Van Leer
Institute meghívására a Fettman Chair and the
Rosenfeld Research Project on the History of Jews in
Hungary and the Habsburg Empire program keretében
„The First Analysis of the Jewish Question in Hungary
Ignatz Einhorn,s Fight for Freedom” címmel.
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december 24.
Az Országos Főrabbi Hivatal kiddusának vendége
Vadas Vera, a Zsikk igazgatója volt.
Az ŐSI/HESP Kutatás Támogató Programjának keretében
Perczel Anna tanulmányt készített „Pest régi
zsidónegyede” címmel Lábass Endre fotóival.
Decemberben lebontották a Dohány utcai volt
Continentál Szállót és Hungária Fürdőt, mivel a 90-es
évek elején privatizált épület gazdái semmit nem
tettek az egyébként is romos állapotban lévő épület
megmentésére.

Ötvennégy izraeli ortodox rabbi kiközösítette Jigal
Amírt, Rabin gyilkosát, aki nem bánta meg tettét.
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Decemberben ünnepelte működésének tízedik
évfordulóját a Magyar Auschwitz Alapítvány és
Dokumentációs Központ. A végzett munkáról és a
tervekről Verő Gábor ügyvezető elnök és Szita
Szabolcs kutatási igazgató adott nyilatkozatot az Új
Életnek. (2000. január 1. 2. p.).
Az év végén 89 éves korában meghalt Gréda József
költő, műfordító.
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Raoul Wallenberg emlékére szobrot állítottak
Santiago de Chilében. Az emlékművet Sir Sigmund
Sternberg, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács
alapítója avatta.
A Mozgó Világ 1999/12 számában jelent meg Gereben
Ágnes tanulmánya „Antiszemitizmus a háború utáni
Szovjetunióban” (79-91. p.) címmel.
A Beszélő 1999T/decemberi számában Karsai László
tanulmánya jelent meg „Táborok, haláltáborok” címmel.
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Decemberben Tamás Gáspár Miklós megvált a Szombat
Alapítványtól. Mint a folyóirat decemberi számában
(2. p.) bejelentette, lépésének okai között szerepel
hogy a Szombat szerkesztőivel éles politikai vitába
keveredett, a „Zsidó Közéleti Unió” deklarált
céljaival pedig végképp nem ért egyet.
1999-ben:
A Mazsihisz 29,8 millió forint adományhoz jutott a
személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánló
5088 fő támogatásaként. Az egy főre jutó átlagos
adomány 5857 forint volt. Az ortodox hitközséget
további 479 személy jelölte meg kedvezményezettként
mintegy 2,8 millió forinttal egészítve ki a
gazdálkodási keretet. A felajánlások a Mazsihisz éves
költségvetésének mintegy 1,1 százalékát tették ki. A
többi egyház számára felajánlott adományokhoz képest
a zsidó felekezet számára felajánlott egy főre jutó

összeg nagysága messze a legnagyobb, ami az adakozók
magasabb jövedelmi kategóriába tartozását mutatja.
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A Radnóti Színházban Bertold Brecht „Rettegés és
ínség a Német Birodalomban” című kollázsát játszották
Zsótér Sándor rendezésében.

vé

A Pesti Színházban Bernard Malamud „A segéd” című
regényéből készült adaptációt játszottak.
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Hétköznap délutánonként a Maoih Dob utcai
székházában Zev Paskesz (Somlai Tamás) vezetésével
működik a Budapest Kotel.
Megalakulásának hét éve alatt összesen 205
támogatást ítélt oda az Igaz Emberért Alapítvány
összesen 4,6 millió forint értékben az üldöztetés
ideje alatt embermentő tevékenyégért
kitüntetetteknek. A támogatási összege Soros-pályázat
útján, illetve magánszemélyek támogatása révén gyűlt
össze. 1999-ben ezen belül 65 személy kapott 1,9
millió forintnyi támogatást.

ya

Az Izraelben élő, magyar származású Miriam BenDavid Budapesten megszervezte a „Párbeszéd a
toleranciáért” konferenciasorozatot. Ebből a
kezdeményezésből nőtt ki a későbbi Ariadne csoport.

M
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Aranyvonat-ügy:
1999. október 15.
A holocaust-vagyon sorsának felderítésére alakult
amerikai elnöki különbizottság a Zsidó
Világkongresszussal egyetértésben megállapította,
hogy 1945. május 16-án Salzburgtól délre, Werfennél
amerikai katonák fosztottak ki egy magyarországi
zsidók vagyonával megtöltött vonatot. Biztosan csak
azt lehet tudni, hogy semmit sem juttattak vissza
Magyarországra. Az amerikai kormány kártérítést
fizethet az elhurcolt javakért, melynek értéke
várhatóan eléri a 2 milliárd dollárt. Az aranyvonat
sorsáról folyó kutatásokba bekapcsolódott a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma is. (Lásd bővebben:

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

Aranyvonat az alagútban. Kivonat a Mazsök
kutatócsoportja által készített tanulmányról.
Szombat, 1999/10 szám 8-12. p.; Feldmájer Péter: „Az
aranyvonat titkos kalandjai.” Magyar Hírlap, 1999.
december 6. 7. p.; Ungár Lajos: „Az Aranyvonat és
előzményei”. Új Élet, 1999. november 15. 5. p.). Az
elvett javak értékének becslése évekig is eltarthat,
de ilyen nagyságrendű összeg fogadására a
Mazsihisznek is fel kell készülnie. A kárpótlási
ügyek szakszerű kezelésére a Mazsihisz ötfős
bizottságot hozott létre Sessler György vezetésével,
aki a Mazsök titkárságának helyettes vezetője. A
bizottság tagja Sebes György, Feldmájer Péter, Szenes
Iván, Ungár Lajos és Szeszér Tibor. Mindannyian
tagjai a Mazsök hasonló ügyekre szakosodott
bizottságának is.
Az ÉS-ben Ungvári Tamás „A zsidó kárpótlás” címmel
közölt tanulmányt annak megkésettségéről. (1999.
október 8. 8. p.).

Külföldi kártérítés – jóvátétel:

ya

1999. január 16.
A Knesszet Generali Alapítvány megkezdte azoknak a
kártalanítását, akik a második világháború előtt a
Generalival kötöttek életbiztosítást. Kelet-Európában
mintegy 500 ezer kötvénytulajdonost érintheti a
kártérítés.
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február 4.
A németországi zsidók központi tanácsának elnöke
Ignaz Bubis megerősítette, hogy a nácizmus
üldözötteinek kárpótlására rövidesen megalakuló 6
milliárd márkás alap egyik társelnöki posztjára Horn
Gyula volt magyar miniszterelnököt, másik társelnöki
posztjára a júniusban leköszönő Roman Herzog
államelnököt jelölik. Az elképzelések szerint az alap
szeptember elsején, Lengyelország lerohanásának 60.
évfordulóján kezdi meg kifizetéseit.
február 5.
Történészkutatók bejelentették, hogy
dokumentumokkal bizonyítható, hogy a legnagyobb német
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magánbank, a Deutsche Bank (DB) hitelt nyújtott a
koncentrációs táborok - köztük az auschwitzi
halálgyár - építéséhez. A német nagybankoknak a náci
időszakban játszott kétes szerepe már harmadik éve
foglalkoztatja a hazai és a nemzetközi közvéleményt.
A DB második világháborús szerepe akkor került a
figyelem középpontjába, amikor bejelentették, hogy
meg kívánják vásárolni az amerikai Banker,s Trust-öt.
Január végén napvilágra került, hogy több tonna
rabolt arany beolvasztása és külföldi értékesítése is
a DB közvetítésével történt. A DB vezérigazgatója
átfogó német megoldást szorgalmazott a holocaust
áldozatok követeléseinek kielégítésére ahelyett, hogy
egyenként tárgyaljon különböző zsidó csoportokkal.
Az osztrák Bank Austria (BA) már január elejé,
peren kívül megegyezett a holocaust áldozatokat
képviselő amerikai ügyvéddel, Edward Fagannal a
kárpótlástól. A BA azért vált érintetté a holocaust
áldozatok kárpótlásának kérdésében, mert a
tulajdonába került Creditanstalt az Anschluss idején.
volt. (Lásd: HVG, 1999. február 20. 39-45. p.). A BA
felügyelő bizottsága 1999. március 28-án jóváhagyta
egy 40 millió dolláros alap létrehozását. Az 1999.
október 28-án hitelesített megállapodásban teljes
hozzáférést kaptak zsidó szervezetek a bank
archívumához. Simon Wiesenthal javasolta, hogy a
kártérítés közösségi részét temetők helyreállítására
és lettországi emlékhelyek gondozására fordítsák.
A francia kormány márciusban kérte az amerikai
igazságszolgáltatást, hogy ne avatkozzon a Zsidó
Világkongresszus és a francia bankok konfliktusába,
amely a megszállás idején elkobzott zsidó javak
visszaszolgáltatása kapcsán robbant ki. Az francia
külügyminisztérium indoklása a francia Matteolibizottság jelentésére hivatkozott, amely szerint két
éve foglalkoznak az üggyel. A bizottság döntése
szerint az egyéni károsultak mai értéken kapják
vissza elkobzott javaikat. Az örökösök nélkül maradt
értékeket a zsidó szervezetek egyetértésével egy ún.
Holocaust Alapba fizetik be. A ZSVK azonban
elégtelennek tartja a kárpótlás mértékét, ezért a
svájci és német bankok esetéhez hasonlóan kilátásba
helyezte a francia bankok nemzetközi szankcióját is.
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május 14.
A német koncentrációs táborok egykori lengyel
foglyai pert indítottak a Dresdner Bank ellen. A
mintegy 22 ezer érintett foglyot Dieter Wissgott
ügyvéd képviseli a frankfurti bíróságon, ahol az SS
„házi bankjától” mintegy 5,4 milliárd márkás
kártérítést követelnek a túlélők.
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június 23.
Jeruzsálemben terjesztette elő öt nagy európai
biztosító társaság javaslatát a holocaust áldozatául
esett ügyfeleik kártalanítására. A francia AXA, a
német Allianz, a svájci Winterthur és Zürich,
valamint az olasz Generali képviseltette magát a
kétnapos konferencián. Az előző év, 1998 májusában
Londonban a társaságok megegyeztek, hogy a holocaust
áldozatává vált egykori ügyfeleik örökösei, illetve a
túlélők panasszal fordulhatnak a biztosítókhoz, de a
kárpótlás részleteit még nem dolgozták ki. A
biztosítók ügyeivel az 1998-ban létrehozott bizottság
foglalkozik Lawrence Eagleburger, volt amerikai
külügyminiszter vezetésével.
A holland Reaal biztosítótársaság a konferenciával
egy időben kérést intézett a zsidó szervezetekhez,
hogy segítsenek megtalálni azoknak a holocaust
áldozatoknak az örököseit, akik a cégtől kifizetésre
jogosultak. A kérés egy hónappal azután érkezett,
hogy megjelent egy könyv, amely szerint a holland
bankok és biztosítók több millió guldenre tehető
haszonra tettek szert az elrablott zsidó
vagyontárgyak, köztük biztosítási kötvények
eladásából.
Július 23-án Elan Steinberg, a ZSVK vezérigazgatója
bejelentette, hogy a német Allianz kivételével
sikerült megállapodni az öt európai országban a
kártérítés mértékéről és formájáról. A hosszúlejáratú
államkötvények hozamszámításának módszerét alkalmazva
figyelembe vették az inflációt, valamint 2.0
százalékos kamatot a kötvények kifizetéséhez. Az
összegek folyósításának kezdete 1999 októbere. A Los
Angeles-i Simon Wiesenthal Központ web oldalt nyitott
az Interneten azoknak a zsidóknak, illetve
örököseiknek, akiknek ingó vagy ingatlan vagyonát,
biztosítási kötvényét stb. a nácik elkobozták. Az

adatbázis mintegy 50 ezer holocaust áldozat nevét
tartalmazza. Az oldal címe www.livingheirs.com.
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A Mazsökhöz 1999 júniusáig benyújtott igények
alapján 19140 zsidó túlélő jogosult a svájci
Holocaust Alap egyszeri 600 dolláros segélyére. Eddig
az időpontig 7000-en kapták már kézhez az összeget, a
kifizetések folyamatosak. Az ugyancsak svájci bankok
által felállított 1.25 milliárd dolláros elkülönített
jóvátételi keretből 2000 tavaszán kezdték meg a
kifizetéseket. A jogosultak 108 országban 1999.
október 28-ig adhatták le igényüket a New York-i
székhelyű ügyvédi csoport részére, melynek vezetője
Stephen Whinston. A jogosultak körét hat csoportra
osztották. Az üldözött magánszemélyeken kívül azokra
a szervezetek is jogot formálhatnak a kártérítésre,
amelyek 1945 május 9-ike előtt svájci bankszámlával
rendelkeztek, sikertelenül kerestek menedéket
Svájcban, vagy olyan jogi személyeknél végeztek
kényszermunkát, amelyek bevételüket Svájcban
helyezték el. A potenciálisan érintettek figyelmének
felkeltésére a zsidó orgánumokon kívül az összes
magyarországi napilap 1999. július 16-án, szeptember
24-én és október 15-én fizetett hirdetésben
ismertette a jelentkezés mikéntjét a New York-i
Information Holocaust Victim Assets Litigation
felhívásának közzétételével. A jelentkezések
összegyűjtésében és továbbításában szerepet vállalt a
Mazsök is. A jogosultak felkutatására július 12-én a
Mazsök 15 fős kutatócsoportot alapított
történészekből és levéltárosokból. A Mazsök
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 1999. október
22-én 202,35 millió dollár értékű közösségi
kártérítési igényt nyújtott be a svájci bankokkal
szemben New Yorkban az ügyben eljáró bírósághoz.

augusztus 11.
Edgar Bronfman, a ZSVK elnöke a Szabadság Érdemrend
kitüntetést vette át Bill Clinton amerikai elnöktől.
A kitüntetést követő fogadáson Bill Clinton
biztosította a szervezetet a kárpótlási ügyben
kifejtett tevékenységük támogatásáról. Az USA és
Németország közösen bábáskodik egy új, legkevesebb 16
német nagyvállalat által létrehozandó kárpótlási alap
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létrehozásáról. Az év végére 57 német iparvállalat és
bank jelezte készségét, hogy beszáll a kárpótlási
alapba. A német cégek képviselői és a német kormány 8
milliárd dollárt ajánlottak fel. Ed Fagan és Michael
Witti szerint viszont legalább a 20 milliárd dollárra
van szükség a 800 ezer kényszermunkás tisztességes
kárpótlásához. 1999. április 28-án próbaper indult
Washingtonban a második világháború alatt
kényszermunkásként zsidókat alkalmazó német
vállalatok ellen. A próbapert Polgár Gabriella és
Harmat Gyuláné nevében indította Michael Witty német
és Edward Fagan amerikai sztárügyvéd. Eddig mintegy
2600 hasonló igény érkezett be a Mazsök-höz.

ya

szeptember 15.
A kelet-európai zsidók zárolt bankszámláinak
felszabadításáról döntött a brit kormány. Az Új Élet
1999. szeptember 15-i számában a Londonban élő
Kertész Pál ügyvéd közölte a zárolt bankszámlák
magyar tulajdonosainak részleges jegyzékét a 3.
oldalon. Ugyanitt jelent meg a Bank-Austria
Creditanstalt 40 millió dolláros kárpótlási alap
létrehozásáról szóló bírósági közlemény az 1933-46.
között a holocaust miatt ausztriai bankok által
sérelmet elszenvedettek, illetve leszármazottaik
jelentkezésére. Az igényeket az angol zárolt számlák
esetében 1999. szeptember 30-ig, az osztrák számlák
esetében 1999. október 18-ig kellett benyújtani.
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december 6.
A svájci bankokban lévő alvó számlákat a kormány
megbízásából kutató bizottság 1999. december 6-án
tette közzé 900 oldalas jelentését. A korábban
amerikai jegybankelnök, Paul Volcker vezetésével 1996
óta Svájcban kutató csoport összegzése szerint
könyvszerinti értéken 75 millió franknyi alvószámla
állományból 31,6 millió frank hozható összefüggésbe
holocaust áldozatokkal. Mai értéken számolva a
számlák értéke 271-411 millió frank.
december 16.
Hágában az erre a célra 1997-ben létrehozott
kormánybizottság jelentése szerint az amszterdami
tőzsde több millió guldennek megfelelő összeggel
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Telegdi Zsigmond 1989
Jacob Katz 1990
Meir Weiss 1991
Schweitzer József 1992
Moshe Carmilly-Weinberger 1995
Vermes Géza 1996
Jehuda Blau 1999

ltá

A Bacher Vilmos emlékérem kitüntetettei:
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tartozik a holland zsidó közösségnek a második
világháborúban játszott szerepének következtében. A
tőzsde megkönnyítette és törvényessé tette a zsidóság
tulajdonában lévő értékpapírok kisajátítását.

Eseménytár
a 2000. év zsidó vonatkozású krónikája

r

január hónap

ltá

január 3-9.
A World Union of Jewish Students Tiberiasba szervezett téli
programot.
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január 6.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Szépművészeti
Múzeumban megtekintette az „Egy magángyűjtemény képei” című,
Margescuné Hunor Mária hannoveri galerista gyűjteményét Nagy
Zoltán művészettörténész vezetésével.
január 8.
A Mazsike Klub vendége Kern András színművész volt.
január 12.
A Híres Zsidó Zeneszerzők sorozatban Burt Bacharach
zenéjével ismerkedtek a Garay Klubban.
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január 13.
A Corvin Budapest filmpalotában tartották Szabó István „A
napfény íze” című filmjének díszbemutatóját. Nyugat-Európában
ugyanebben az időben mutatták be a magyar - német - kanadai
koprodukcióban készített filmet, melyet Koltay Lajos
fényképezett, a főszerepet Ralph Fiennes játszotta. A
nagyközönség 2000. január 27-től láthatta a filmet, másfél
hónap alatt 150 ezren nézték meg. A kanadai Oscarnak tartott
Gebie-díjból hármat (legjobb film, legjobb hang, legjobb
hangvágás) kapott a film 2000. február 7-én. Az Európai
Filmakadémia már a kanadai szemle előtt ugyancsak három díjat
ítélt „A napfény ízé”-nek. A film egy zsidó család négy
nemzedékének sorsát megörökítve szól az identitás
fontosságáról. Az USA-ban a „Magyar Lobby” nevű szervezet már
a film amerikai vetítése előtt bojkott felhívást tett közzé
Szabó István „A napfény íze” című filmjére. A „Magyar Lobby”
alapítója, Lipták Béla professzor elhatárolta magát a
fogalmazványtól, amely a filmet „a magyar nemzeti érdekek
iránt érzéketlen részérdek-csoport elfogult nézeteinek”
minősítette. A magyar sajtóban rosszízű polémia kezdődött
György Péter ÉS-ben közölt kritikája nyomán (Sorsválasztók ÉS,
2000. február 11. 3. p). A vita nem a film értékeiről szólt,
hanem a zsidó asszimiláció szerepéről, szükségszerűségéről,
illetve lehetetlenségéről. Földes Anna a Népszabadság 2000.
február 19-i számában fejtette ki véleményét, V. Bálint Éva
Popper Péterrel készített interjút („Az asszimiláció kockázata
- Popper Péter az új Szabó filmről” Magyar Hírlap 2000.
február 19.). Haraszti Miklós „Hivasson esztétát!”; Vitányi
Iván „Miről szól „A napfény íze?” (ÉS 2000. február 25.) pedig
György Péter kritikáját téves észlelésnek minősítette.
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Debreczeni József a Magyar Nemzet 2000. február 26-i számában
párhuzamot vélt felfedezni Csoóri Sándor nagy port felvert,
tíz évvel korábbi írása, a „Nappali hold”, és Szabó István
filmjének mondanivalója között. Pelle János és Mezei Balázs a
Magyar Nemzet 2000. március 4-i számában szólt hozzá a
vitához. Sanders Iván „Pesti Napló” (ÉS 2000. március 3.),
Ungvári Tamás „Választott sors?”, és Örkény Antal „A vírus”
című írása az ÉS 2000. március 10-i számában jelent meg (6.
p). A vitát az ÉS 2000. március 31-i számában olvasói
levelekből készített összeállítással fejezte be (Balinkó
Zsuzsa, Molnár László, Sziklai Éva, Szabolcsi Judit, Mátrai
István és Kőbányai János hozzászólásának közlésével.). A
Magyar Hírlap 2000. április 8-i számában Szabó István a vele
készült interjúban (Gréczy Zsolt „A kultúra hiány politikai
erővé válhat” Ahogy tetszik melléklet 1. p.) elmondta, hogy ő
az identitásról készített filmet és nem az asszimilációról. A
vita kapcsán meglepetésként élte meg, hogy „több komoly
gondolkodó nem látja a különbséget a két fogalom között.” A
Kritika 2000/áprilisi számában Pogonyi Lajos Erős Ferenc
szociálpszichológussal és Szabó Miklós történésszel folytatott
beszélgetése jelent meg „Kinek van identitása” címmel (1720.p.), Tóth Pál Péter pedig a Kritika ugyanezen számában „A
napfény íze” címmel publikálta véleményét (32-34.p.). A film
társadalomtörténeti elemzésén túl a fogadtatásra is reflektál
Heller Ágnes „A parvenük kora - Megjegyzések és
ellenmegjegyzések Szabó István filmjéhez” című tanulmánya a
Múlt és Jövő 2000. 1. számában (4-13. p.). Sárközi Mátyás
„Fanyalogva ízlelgetett napfény” című írása a londoni
fogadtatásról tudósított (Magyar Hírlap 2000. május 25. 10.
p.). Novák Attila „Apák, fiúk, sorsok” címmel írt tanulmányt a
Szombat 2000/8. számában (30-31. p.) A filmet a Jeruzsálemi
Film Fesztiválon 2000. július 18-én mutatták be.
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január 15.
A Mazsike Klub vendége Horn Gyula ex-miniszterelnök volt.
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január 16.
A budapesti Szent István Bazilikában a MIÉP kérésére Havas
István piarista lelkész misét mondott Bárdossy László, a
háborús bűnösként kivégzett miniszterelnök lelki üdvéért. A
Measz közleményben tiltakozott a Bárdossy rehabilitálását
célzó törekvések napirenden tartása miatt. Az ügy az ország
uniós csatlakozását is veszélyeztetheti a Measz vezetőinek
véleménye szerint. Több publikáció is elítélte a revans
törekvéseket. Például Megyesi Gusztáv „Balansz” (Népszava,
2000. január 25. 7. p.)
január 17.
1. A Népszabadság 2000. január 17-én megjelent számában
Kőbányai János „Legyen a Rumbach utcában a Múzeum” című (10.
p.) cikkében tiltakozott a Holocaust Múzeum Páva utcai
tervezett elhelyezése miatt. Szerinte a Rumbach templom
rekonstrukciójának befejezésére elegendő lenne a kormányzat
által felajánlott pénz, s ezzel a Múzeum is megfelelőbb helyre

r

kerülne, mint a Páva utcában. A Remény 2000/első számában
Vámos Tibor írt cikket a Holocaust Központról „Miért kell az
emlékezet?” címmel (9-10. p.).
2. A Wiesenthal Alapítvány kezdeményezésére felső-ausztriai
Toplizi tóban egy bizottság kereste a nácik által
elsüllyesztett kincseket.
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január 18.
1. A Szent István parkban lévő Wallenberg emlékmű előtt
Demszky Gábor főpolgármester helyezett el koszorút az ötven
éve eltűnt Raoul Wallenberg emlékére.
2. Pokorni Zoltán oktatási miniszter kezdeményezte, hogy
minden évben április 16-án az általános és középiskolákban
emlékezzenek meg a holocaustról. A Mazsihisz közleményben
fejezte ki egyetértését az emléknap gondolatával, a dátumot is
megfelelőnek tartotta, hiszen 1944-ben ezen a napon kezdődött
meg a vidéki zsidóság deportálása. A Remény című folyóirat
2000/első számában Hazafi Zsolt interjút készített az oktatási
miniszterrel a holocaust Emléknapról. (5-8. p.).
3. A budapesti gettó felszabadulásának 55. évfordulóján a
Dohány utcai nagytemplomban tartottak megemlékezést. Beszédet
mondott Verő Tamás rabbi. A zsidóság vezető képviselőin kívül
– kiküszöbölve az előző évi csorbát, amikor a kormány egyetlen
képviselője sem tisztelte meg az ünnepséget -, a kormány
részéről is népes delegáció vett részt. Megjelent Dávid Ibolya
igazságügyi, Pokorni Zoltán oktatási, Pepó Pál
környezetvédelmi miniszter, Semjén Zsolt egyházi ügyekért
felelős államtitkár, Sasvári Szilárd, az országgyűlés
kulturális bizottságának elnöke, Kósáné Kovács Magda, az
emberjogi bizottság vezetője valamint Harmati Béla evangélikus
püspök, valamint Peter Tufo amerikai nagykövet és felesége.
. 4. A Wesselényi és Kertész utca sarkán az egykor zsidó
szükségkórház épületében is emlékezést tartottak a gettó
felszabadulásának évfordulóján Fekete László főkántor és
Lazarovits Ernő vezetésével. A jelenlévők - köztük a
Vöröskereszt képviselői - a megemlékezést követően Izraelt
támogató békegyűlést tartottak.
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január 19.
1. Neonáci szervezetek Waffen SS emléktúra szervezésébe
kezdtek az interneten. Az 1999. február 13-én tartott
demonstrációhoz hasonló rendezvény megakadályozására az I.
Kerületi polgármesteri hivatal rendezvények céljára lefoglalta
a Vár területét. Dávid Ibolya igazságügy miniszter szerint a
gyülekezési törvény szigorításával kellett volna
megakadályozni a szélsőséges politikai rendezvényeket. Az
SZDSZ véleménye szerint nincs szükség törvényi szigorításra,
mert a hatályos törvények is tiltják a vallási, illetve faji
gyűlöletkeltést, az önkényuralmi jelképek használatát.
Internetes polgárőrség felállítását kezdeményezte egy
egyetemistákból és pedagógusokból álló csoport, mivel a
rendőrség késik a januártól tervezett internet figyelő
szolgálat felállításával. 2000 márciusától jogszabály is a

r

nagy nyilvánosság terepei közé sorolta az internetet, ezért
ettől kezdve büntetik az uszító honlapok készítőit.
2. Tadeusz Borowski „Auschwitz után” című kötetének
bemutatóját a Lengyel Intézetben tartotta a Múlt és Jövő
Kiadó. Kertész Imre, Spiró György írók, valamint Fejér Irén és
Körner Gábor, a kötet fordítói beszéltek Borowski életművéről.
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január 21.
1. Rejtő Jenő emlékére avatott domborművet egykori iskolája,
a VII. Kertész utcai általános iskola falán Erzsébetváros
polgármesteri hivatala. Az ünnepségen megjelent Váradi Iván
Attila, az iskola igazgatója, Hunvald György alpolgármester és
Hámori Tibor Rejtő-kutató újságíró is.
2. Az Országos Főrabbi Hivatal a fák ünnepét a péntek esti
kiddus keretében ünnepelte. Az ünnep jelentőségéről Schweitzer
József országos főrabbi és Radnóti Zoltán rabbi beszélt. Gábor
György „Franz Kafkától a Tu Bisvátig” címmel tartott előadást,
Fritz Zsuzsa pedig bemutatta a gyümölcs széder rituáléját. A
vendégek között jelen volt Dávid Gileád, a Szochnut vezetője
is.
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január 22.
1. Az Oneg Sabbat Klubban Frölich Róbert főrabbi és Baruch
Oberlander rabbi volt a vendége a „Mondj igent a zsidóságra!”
sorozatnak. A téma a 2001-es népszámlálás nemzetiségi és
vallási kérdésblokkjára adandó válasz volt.
2. A Közoktatási Minisztérium a Bálint Zsidó Közösségi
Házban mutatta be az Amerikában élő, Magyarországról
elszármazott orvos, Fisch O. Róbert „A sárga csillag fénye - A
holocaustból fakadó szeretet” című memoár kötetét, amely az
amerikai iskolákban a holocaust oktatásának segédanyaga. A
Veszprémben kiadott magyar kiadást a kultusztárca
segédanyagként rendelkezésére bocsátotta az igénylő általános
iskolák ingyen. A bemutatón jelen volt Semjén Zsolt és Szemkeő
Judit államtitkárok, Schweitzer József országos főrabbi,
Talyigás Katalin, a Magyar Zsidó Szociális Segély Alapítvány
főtitkára, valamint a szerző.
3. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pokorni Zoltán
miniszter Apáczai Csere János díjjal tűntette ki Szeszler
Annát, a Lauder Javne Közösségi Iskola főigazgatóját.
január 25.
Lukács Ágnes festőművész kiállítását nyitották meg a Bálint
Zsidó Közösségi Házban.
január 26-28.
Stockholmban a ZSVK VB ülésén a holocaustról, és annak
oktatásról magas szintű nemzetközi konferenciát rendeztek. A
konferencián több európai állam vezetője is részt vett. Mivel
Göncz Árpád köztársasági elnök betegsége miatt lemondta a
részvételt, Magyarországot Stumpf István kancellária
miniszter, és Pokorni Zoltán oktatási miniszter képviselte. A
svéd királyi pár jelenlétében délután Göran Person svéd
kormányfő, a holocaust-kutatási program svédországi
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megteremtője nyitotta meg hivatalosan a konferenciát a
stockholmi zsinagógában elmondott beszédével. Az
egybegyűlteket - köztük Krisztina hercegnőt, Wallenberg
nővérét, Nina Langert és Per Anger nyugalmazott diplomatát Anna Lindh svéd külügyminiszter köszöntötte. Elie Wiesel Nobel
békedíjas író és Jehuda Bauer professzor a holocaust
újjáéledésének veszélyéről beszélt. (Elie Wiesel még aznap
Berlinbe utazott, ahol a Bundestagban mondott beszédet.)
Gerhardt Schrőder német kancellár és Ehud Barak izraeli
kormányfő az emlékezés ébrentartásának felelősségéről beszélt.
A konferencia előestéjén a svéd zsinagógában Edgar Bronfman
ZSVK elnök Nahum Goldmann-díjat adott ár Marcus Wallenbergnek,
Raoul Wallenberg féltestvérének. A díjjal Raoul Wallenberg
hősiességét ismerte el a ZSVK. Az átadáson megjelent a svéd és
az izraeli miniszterelnök is. A tulajdonképpeni konferencia
előtt emlékeztek azokra a 18 országban tevékenykedő
diplomatákra, akik 1933-1945 között embereket mentettek. A
tevékenységükről kiadvány és kiállítás is készült „Az igaz
emberség diplomatái - az embermentés okmányai” címmel. A
kiállításon kitüntetett helyet foglalt el Raoul Wallenberg
tevékenysége. Az eddigi legmagasabb szintű holocaust
konferencia első napján Raoul Wallenbergre, a 100 ezer
magyarországi zsidó megmentője emlékeztek. Per Anger, az
egykori munkatárs, és Kati Marton USA-ban élő Wallenbergkutató, publicista tartott előadást. A második napon Viktor
Klima ügyvezető osztrák kancellár a holocaust-tagadás
büntetésének szükségességéről beszélt. A konferencia
résztvevői ezt Haidernek szánt üzenetként is értelmezték.
Klima megismételte az osztrák kormány bocsánatkérését a
nácizmus minden, zsidó és nem zsidó áldozatáért. A konferencia
szüneteiben kormányfői találkozókon többen - így Schrőder és
Barak - aggodalmukat fejezték ki Klima kancellárnak a Haider
vezette Szabadság Párt hatalomra kerülésének lehetősége miatt.
Stumpf István a magyarországi holocaustról és Raoul Wallenberg
embermentő tevékenységéről tartott előadást. (Stumpf beszédét
az Új Élet 2000. február 15-i száma közölte első oldalán.)
Felszólalt Václav Havel cseh elnök is. A Mazsihiszt a
konferencián Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató képviselte. A
konferencia záróközleményében a résztvevők kötelezik magukat
arra, hogy segítik a holocaust megismerését az iskolai és
egyetemi nevelésben. Person svéd miniszterelnök pedig
megígérte, hogy kormánya minden alkalmat megragad, hogy
bizonyosságot szerezzen Wallenberg sorsát illetően.
január 29.
1. A Fidesz XII. kongresszusán pártelnökké megválasztott
Kövér László programbeszédében azt mondta: „Nem dekkolt a
Fideszből senki sem zsíros nyugati ösztöndíjakkal sehol… A
Fidesz nem az a liberális párt, ahol azért nem választanak meg
valakit pártelnöknek, mert a szülei kommunista zsidók - ez az
SZDSZ.” A beszéd nagy felháborodást váltott ki a közéletben. A
parlament február elsejei ülésén az azonnali kérdésék és
válaszok órájában Vancsik Zoltán MSZP-s alelnök bírálta a
Fidesz új elnökét, egyben nemzetbiztonsági minisztert
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kirekesztő és megbélyegző programbeszéde miatt. Kövér
visszautasította a kommunistázás és zsidózás vádját. Kuncze
Gábor és Magyar Bálint az SZDSZ részéről nem reagált a Kövér
által megfogalmazottakra, mivel szerintük a Kövér már olyan
mélyrepülésben van, hogy nem érdemesítik arra, hogy
foglalkozzanak vele. A médiában sok reflexió volt olvasható a
Kövér-féle zsidózásról. Bruck András „Nincs mit megbeszélni”
(Népszava, 2000. február 3. 7. p.); Kovács Zoltán „Pápai
emberünk”, valamint Eörsi István „Ami megbocsáthatatlan” (ÉS,
2000. február. 4. 1. és 7. p.); Nagy N. Péter „A kérdés”
(Népszabadság, 2000. február 4. 8. p.); Gerő András „2000.
február eleje” címmel a Magyar Hírlapban fejtette ki
véleményét (7. p.)
2. Seregi László koreográfust látta vendégül a Mazsike Garay
Klubja.
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Január elejéig csaknem 200 ezer dollár kártérítést fizetett
az izraeli Knesszet - Generali Alapítvány egy izraeli-magyar
iroda közreműködésével azoknak a magyaroknak, illetve
örököseiknek, akik 1945 előtt kötöttek életbiztosítást, de
szolgáltatást nem kaptak. A legkisebb kártérítés 1200 dollár,
a legnagyobb 40 ezer dollár volt. A kártérítést öt európai
biztosítási konszern (a német Allianz, az olasz Generali, a
francia AXA, a svájci Zürich és Winterthur) fizette ki. A
trieszti székhelyű Generali is jóváhagyott 300 ezer dolláros
keretet, a Magyarországon is működött, de már megszűnt Adria
Biztosító helyett pedig a milánói RAS ajánlott fel 200-300
millió dolláros keretet.

ya

A roma holocaust 308 túlélőjének utaltak át fejenként 1500
dollár kártérítést a svájci holocaust alapból a Magyar
Vöröskereszt közreműködésével. Ezzel a svájci alapból a
romáknak szánt keret kimerült, de a német kárpótlásból még
részesedhetnek.
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Január első napjaiban 77 éves korában, Santiagóban meghalt
Végházi István főrabbi. Egykor a budai Frankel Leó utcai
zsinagóga főrabbija volt, majd 1962-től Dél-Amerika
országaiban, Brazíliában és Argentínában működött.
A Szombat 2000/januári számában Gadó János közölte „A
Szövetség Fiai Magyarországon - A B,nai B,rith budapesti
páholyának elmúlt tíz éve” című tanulmányát, amelyet a „Zsidó
civil szervezetek Magyarországon - az első tíz év” című
kutatási program keretében készített a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma támogatásával. A tanulmány
elkészítésében segítségére voltak a magyarországi páholy régi
és új vezetői: Bakonyi Éva, Bollmann Györgyi, Fekete László,
Korányi László, Szeszlér Tibor, Szita Éva, Újlaki György. (611. p.)
Január végén hirdetett ítéletet a bíróság abban a perben,
amelyet Kőbányai János, a Múlt és Jövő Kiadó vezetője indított
Komoróczy Géza professzor, az Élet és Irodalom című hetilapot
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kiadó Irodalom Kft, és a lap főszerkesztője, Kovács Zoltán
ellen. Kőbányai Komoróczy Géza „Fajelmélet és kiadói jog”
címmel az ÉS-ben 1996. november 29-én megjelent írása miatt
fordult bírósághoz. A per levéltitok megsértése, híresztelés
és a jó hírnévhez való jog megsértése miatt különösen, továbbá
egyéb jogsértések miatt folyt. Kőbányai elégtétel-adást és
egymillió forint nem anyagi kárának megtérítését követelte. A
bíróság ítélete szerint az alperesek megsértették a felperes
levéltitok védelméhez fűződő személyiségi, valamint a jó
hírnév védelméhez fűződő jogait. A kereset többi részét a
bíróság elutasította. Kőbányainak a bíróság pernyertessége
arányában 150 ezer forint kártérítést állapított meg. Az ÉS
2000. február 4-én a per kimeneteléről tájékoztatást adott (2.
p.).

rZ
si
20 dó
12 L
e

Január végén meghalt dr. Feldmájer Györgyné, a Mazsihisz
korábbi elnökének édesanyja. A nagykőrösi temetőben tartott
búcsúztatón ott voltak a Mazsihisz világi vezetői, a rabbikar
képviselői. Herczog László, az ortodox hitközség főtitkárának
gyászimája után Schőner Alfréd főrabbi mondott beszédet. A
kaddist az elhunyt két fia, Feldmájer Péter és Sándor mondta
el.
Január végén meghalt Fóti Márton a Hunyadi téri körzet
főkántora. A Rákoskeresztúri sírkertben Schőner Alfréd főrabbi
és Kálmán Tamás főkántor búcsúztatta a hitközség vezetőinek
jelenlétében. A Hunyadi téri templomban a főkántor emlékére
rendezett megemlékezésen jelen voltak a rabbikar és a
Mazsihisz képviselői. Az emlékhangversenyen Fekete László és
Tóth Emil főkántorok énekét Lisznyai Mária kísérte zongorán.
Az Új Élet 2000. március 15-i számában Sándor György
indianapolisi főkántor búcsúzott tőle (3. p.).
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A Mozgó Világ 2000/januári száma „Konzervativizmus és a
jobboldaliság” kérdésével foglalkozott. Az összeállításban
Hankiss Elemér szociológussal és Romsics Ignác történéssszel
Farkas Zoltán beszélgetett (3-15. p.); Ludassy Mária
„Különbség tétessék” címmel írt tanulmányt (27-31.p.); Vitányi
Iván „ A jobboldal ma” címmel foglalta össze az utóbbi idők
jobboldali jelenségeit (32-36.p.); Ripp Zoltán „Szabad
demokrata stratégia és jobboldaliság” (38-52,p.); Dalos György
„A szélsőjobb német módra” (53-58.p.); Petőcz György „A
történelem mítoszai – Postfasizmus Olaszországban” (59-63.
p.); Avar János „Szakítás szélről” (65-70.p.); Szabó Miklós
„Az antifasizmus revíziója” (71-77.p.); Sükösd Mihály
„Bárdossy, mártír vagy háborús bűnös? (78-81. p.); Popper
Péter „Szikárra edzett nehéz dárdahegy” címmel elemzi Lovas
István „Jobbegyenes” címmel 1999-ben, a Kairosz kiadónál
megjelent cikkgyűjteményét (83-89. p.); Mucsányi Mariann „A
jobboldali sajtó egy napja – 1999. november 25. (90-98. p.);
Révész Sándor „Az egyenes út” (99-122. p.) címmel írt a
témáról.
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A Világosság 2000/januári számában Randolph L. Braham
tanulmányát közölte „Magyar nacionalisták és a holocaust”
címmel (ford: Berényi Erzsébet) (3-13. p.). Ugyanitt jelent
meg Gábor György „Héberül pedig tudni kell. - A héber nyelv a
középkori keresztény gondolkodás tükrében” című írása is (3250. p.).
A História 2000/második száma a „Nagyorosz nacionalizmus és
antiszemitizmus” címmel közölt összefoglalót az
szovjetunióbeli zsidók deportálásának sztálini terveiről.
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Az Eszmélet 2000. tavaszi számában (45) jelent meg Krausz
Tamás tanulmánya „Gulág és Auschwitz avagy: az összehasonlító
elemzés értelme és funkciója” címmel (101-121. p.). valamint
E. Traverso „A marxizmus Auschwitz után” című tanulmánya.

február 1.
Az Új Élet 2000. február elsején megjelent száma közölte a
Mazsihisz, a Bzsh és a Magyar Zsidók Világszövetségének
vezetői által Budapesten aláírt együttműködési „Nyilatkozat”át (3. p.).
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február 2.
1. Tordai Péter Mazsihisz elnök bejelentette, hogy az
egyházi ingatlanok rendezése keretében rövidesen ismét a
Mazsihisz birtokába kerülő Bethlen Gábor téri épületben zsidó
hitéleti és közösségi központ létesítését tervezik. Az
épületet használó Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola 2000. július 31-ig kapott haladékot a Külkereskedelmi
Főiskola Ecseri úti volt épületébe való átköltözésre.
2. Az MTA Kisebbségkutató Műhelye és a Szociológiai
Kutatóintézete „Magyar zsidó revival?” címmel műhelyvitát
rendezett az MTA Történettudományi Intézete I. Úri u. 52
alatti tanácstermében. Az előadó Papp Richárd volt, a vitát
Tamás Pál vezette.
február 3.
1. Az Európa Parlament elítélte Jörg Haidernek, az Osztrák
Szabadságpárt (FPÖ) elnökének „minden sértő, idegenellenes és
fajgyűlölő megnyilvánulását, amelyet sok éven át
hangoztatott.” A testült figyelmeztetett arra, hogy ha az FBÖ
bekerül az osztrák kormánykoalícióba, legitimálja a
szélsőjobboldalt Európában. A 2000. február 4-én megalakult
osztrák kormányban az EU tagállamok határozott tiltakozása
ellenére Haider pártja alkotott koalíciót Wolfgang Schüssel
Néppártjával. Több állam visszahívta nagykövetét Bécsből, így
Izrael állam is. Jehuda Bauer, a Yad Vasem Intézet igazgatója
ugyan úgy vélekedett, hogy hiba volt a nagykövet visszahívása.
A magyar kormány úgy foglalt állást, hogy megvárja az új
osztrák kormány cselekedeteit, utána dönt. Szent-Iványi István
SZDSZ-es képviselő a parlamentben számon kérte a kormánytól,
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hogy a nyugati hatalmakhoz hasonlóan miért nem határolódott el
Haidertől. Tamás Gáspár Miklós a Népszabadság 2000. február 5i számában „Testvérünk, Haider” címmel közölt publicisztikát.
A Magyar Hírlap ugyanezen a napon a TeleDirect 1240 főnyi
mintán készített gyors felmérésének eredményét közölte.
Eszerint a magyar közvélemény közepesen aggódik a szélsőjobb
hatalomra kerülése miatt Ausztriában. A többség nem
helyeselné, ha Magyarország csatlakozna az EU-szankciókhoz. A
montreali Holocaust Központban viszont 2000. február 17-én
megtagadták a belépést a Kanadában magánlátogatáson lévő Jörg
Haidertől. Viktor Klima, korábban ügyvezető osztrák kancellár
ugyanezen a napon bejelentette, hogy távozik a politikából.
2. A Közép-Kelet Európai Környezetfejlesztési Intézetben
(Andrássy u. 23. 1. em.) mutatták be az Országos Főrabbi
Hivatal és az Universitas kiadó gondozásában megjelent
kötetet, amely az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának
120. évfordulója alkalmából 1997-ben rendezett konferencia
előadásait tartalmazza. Komoróczy Géza professzor, Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapát ismertette a kötetet, közreműködött
Mácsai Pál színművész.
február 4.
Az Országos Főrabbi Hivatal péntek esti kiddusának vendége
Sebes Gábor, a Mazsök elnöke volt.
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február 7.
1. A Wesselényi u.13-ban, a Café Noé-ban minden második
hétfőn Új disputa címmel irodalmi szalont indítottak neves
tudósok, művészek, politikusok és zsidó vezetők részvételével.
Az első alkalommal a SabbathSong együttes lépett fel, Szabó
István filmrendező pedig „A napfény íze” című filmjéről
beszélt.
2. A Tel-Avívban rendezett turisztikai vásár magyar
pavilonjának háziasszonya Kövesi Ariella volt, akit a Magyar
Turizmus Rt Tel-Avivben megnyíló irodájának vezetésével
február elsejétől bíztak meg.
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február 8.
A Magyar Filmszemle győztes filmje Gödrös Frigyes „Glamour”
című filmje volt, amelyet Berlinben is bemutattak. A film
1919-től a hetvenes évekig kíséri végig egy zsidó férfi és egy
árja nő házasságának történetét. A főszerepeket Eperjes Károly
és Ónodi Eszter játszották.
február 11.
A Vizafogói mártíremlékműnél a Measz, a Nüb, a Muszoe és az
Auschwitz Alapítvány rendezett koszorúzást a főváros
felszabadulásának évfordulóján. Beszédet mondott Fodor István,
a Measz elnöke.
február 12.
A Népszava 2000. február 12-i „Szép Szó” mellékletében Bóka
B. László foglalta össze az 1979-ben, Auschwitzban megnyitott
magyar kiállítás történetét, valamint az 1999-ben, az új
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kiállítás forgatókönyve kapcsán kirobbant botrányt „A pokolhoz
vezető út állomásai. - „Az Auschwitzban jelenleg látható
magyar kiállítás idejétmúlt, pártos és túlideologizált” címmel
(12. p.). Az Ihász István által 1999-ben készített
forgatókönyv az ellenérvek és a skandalum hatására lekerült a
napirendről. A Nemzeti Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi
Főosztálya új megbízást adott a forgatókönyv elkészítésére.
Ebben múzeumi részről Szikora Ferenc kapott felkérést a Magyar
Auschwitz Alapítvánnyal közösen elkészítendő terv
összeállítására. A határidő 2000. április 30 volt.
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február 12-13.
A főváros felszabadulásának 55. évfordulóján a Budai Vár
körüli területekre társadalmi és önkormányzati szervezetek
antifasiszta tüntetéseket rendeztek, hogy megakadályozzák az
évek óta ott megrendezett neonáci demonstrációkat. A magyar és
a német biztonsági szolgálatok folyamatosan cseréltek
információkat a neonáci csoportok készülődéseiről. A mintegy
2000 civil szervezetet tömörítő Civil Fórum 2000. február 13án antifasiszta demonstrációra hívta a demokratikusan
gondolkodó civileket a Dísz térre. Noha az összes parlamenti
párt képviselője is meghívást kapott a rendezvényre, a
megjelent több ezres tömegben a kormánypártok közül csak a
kisgazdák képviseltették magukat Timár György révén. A Fidesz
távol maradt. Megjelent viszont Göncz Árpád köztársasági
elnök, Horn Gyula volt miniszterelnök, és Kovács László, az
MSZP elnöke és számos más közéleti személyiség is. A
tüntetésen részt vett Schweitzer József országos főrabbi is.
Hanti Miklós, a Civil Fórum elnökének köszöntő beszéde után
Pomogáts Béla, az Írószövetség elnöke és Fodor István, a Measz
elnöke szólt. Kósa Ferenc filmrendező az országgyűlés MSZP-s
képviselőjeként kért szót, beszédét a Népszava 2000. február
17-i száma közölte „A háború logikája” (7. p.) címmel. Mécs
Imre és Darvas Iván képviselők az SZDSZ nevében szólaltak fel,
majd Gerendás Péter énekelte el „A ház falán a jel” című
dalát. Támogatta a demonstrációt a NÜB, a Raoul Wallenberg
Egyesület, a Fiatal Baloldal, valamint a Szociáldemokrata
Ifjúsági Szövetség is. Seregély István egri érsek nem jelent
meg ugyan a tüntetésen, de írásban jelezte támogatását. A
demonstráció a Déli Pályaudvar előtt ért véget, ahol a Budai
Önkéntes Ezred emléktáblájánál Vitányi Iván és Szelekovszky
Ernő a HM nevében mondott beszédet. A február 12-én a Pro
Libertate Alapítvány és a Fiatal Baloldal esti Várbeli
rendezvényén jóval kevesebben vettek részt. Tamás Gáspár
Miklós az Fiatal Baloldal rendezvényén mondott beszédet.
Vasárnap este az RTL Klub fő műsoridőben sugározta Spielberg
„Schindler listája” című, nyolc Oscar-díjjal kitüntetett
filmjét.
február 13.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban bemutatták Tényi István
„Péntek, nyitástól zárásig” című filmjét. Ugyanezen a napon
indult a házban az ORI tanárainak előadás sorozata.
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február 16.
1. Johannes Rau német államelnök izraeli látogatása során
ünnepélyesen bocsánatot kért saját, valamint a nemzedékéhez
tartozó honfitársai nevében a zsidó néptől a nácizmus ellenük
elkövetett bűneiért. Az eseményen az izraeli parlament
képviselőin kívül megjelent a knesszetben Ehud Barak izraeli
miniszterelnök is. Rau németül elmondott beszédében
elhatárolódott a Haider vezette osztrák szélsőjobbtól.
„Sohasem fogjuk eltúrni, hogy az idegengyűlölet, a fajgyűlölet
és a nacionalizmus ismét gyökeret verjen Európában”- mondta.
2. Ausztria államfője az Osztrák Köztársaság Nagy
Érdemrendjével tüntette ki Lazarovits Ernő professzort, a
Nemzetközi Mauthausen Bizottság főtitkárhelyettesét. A magas
kitüntetést Budapesten Hannes Porias nagykövet adta át, az
eseményen megjelentek a hitközség és a zsidó szervezetek
vezetőin kívül Izrael, Kanada, Svédország, Spanyolország,
Ausztria és Németország budapesti nagykövetei, valamint a
pápai nuncius is.
3. Gerlóczi Sára festőművész kiállítását Szerényi Gábor
nyitotta meg a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
4. Orbán Viktor miniszterelnök azt válaszolta Csiha Judit
MSZP-s parlamenti képviselő 2000. január 29-én benyújtott
írásbeli kérdésére, hogy a kormány befejezettnek tekinti a
holocaust áldozatainak kárpótlását.
február 20-27.
A Bzsh Budai Körzete és a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség
Izraeli körutazást szervezett. Az Aviv Travel Utazási Iroda
ugyancsak Izraelbe szervezett körutazást több turnusban.
Ezeken kívül „Portugália zsidó szemmel”, és „Hosszú hétvége
Prágában” programot is hirdetett.
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február 21.
72 éves korában, Új-Zélandon elhunyt Friedensreich
Hundertwasser festő, építész.
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február 25-26.
1. II. János Pál pápa kairói utazásakor helikopteren
ellátogatott a Sinai-hegyre is.
2. Kövér László négynapos látogatásra utazott Izraelbe a
magyar püspöki kar a Szentföldi Nemzeti Zarándoklat programja
keretében. A 800 tagú küldöttség a keresztény emlékhelyek
meglátogatása után megkoszorúzta a Yad Vasem Intézetben lévő
Mártír Emlékművet.
február 26.
„Háborús bűnök és háborús bűnösök” címmel Gáspár Ferenc
történész levéltáros tartott előadást az Oneg Sabbat Klubban.
február 28.
Goethe- emlékéremmel tűntették ki Konrád György írót és
George Tabori drámaírót. A német Goethe Intézet díját 2000.
március 22-én adták át a Weimari Kastélyban.

Február elején az OR-ZSE 20 diákja elutazott Izraelbe, hogy
a második szemesztert a jeruzsálemi Midreset Jerusálájim
Főiskolán töltsék a Szochnut anyagi támogatásával.
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Az Or-Zse történetéről, az ott folyó kutatásokról tartott
előadást Staller Tamás, rektor-helyettes a Sárospataki
Református Kollégiumban. Sommer László pedig „A zsidóoktatás
Magyarországon” címmel mutatta be a mai helyzetet.
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Februárban mutatta be az újjáépült Madách Színház Szomory
Dezső „Szabóky Zsigmond Ráfáel, avagy Hagyd a nagypapát!” című
darabját Valló Péter rendezésében. A címszerepet Hirtling
István alakította. Ugyancsak februártól játszotta a Madách
Kamara Színház Arthur Miller „Alku” című darabját Huszti Péter
rendezésében, Gálvölgyi János, Dunai Tamás és Horesnyi Balázs
főszereplésével.
A Szombat 2000/februári száma közölte Szabó Miklós „A magyar
zsidóság és a kommunista mozgalom viszonya 1945 után a magyar
filmekben” című tanulmányát (27-30. p.) Gadó János a „Mazsök a torzsalkodó demokrácia szervezete” címmel tekintette át az
1997-ban alakult szervezet történetét (3-6. p.) Kókai Károly
„A fiatal Lukács és a zsidóság” címmel közölt tanulmányt (2023. p.). Bornemissza Iván „Piac, piac” című, a Mazsike
pályázatának 2. Díjat elnyert prózája a 24-25. oldalon jelent
meg.
A Magyar Tudomány 2000/2. számában jelent meg Simon Róbert
tanulmánya „Goldziher Ignác utóélete - Egy 19. Századi
tudományalapító sorsa a 20. században” címmel (137-157. p.).

ya

A Kortárs 2000/februári számában Monostori Imre tanulmánya
jelent meg a „Németh László recepció történetének főbb
kérdései 1945 előtt” címmel.
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március hónap

március 1.
Jászjákóhalmán ünnepélyes keretek között avatták újjá a
zsidótemetőt, amelyet az önkormányzattól a Traubi üdítőitalhoz
kapcsolódó vállalkozásairól közismert Salamon Berkowitz
Alapítványa vásárolt meg. A Mazsihisz nyilvántartásai között
nem szerepelt a jászjákóhalmi sírkert, amelynek mostani
avatását a Mechon Simon Alapítvány az izraeli Nadvurne
Rosenbaum rabbira bízta. Az Alapítvány a Mazsihisz szerint a
régi, gazdátlan zsidótemetők megvásárlását a kóser italok
reklámhadjáratához kívánja felhasználni, illetve a haszid
zsidók külföldön élő leszármazottainak Magyarország iránti
érdeklődését és befektetési hajlandóságát kívánja élénkíteni.
Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke úgy nyilatkozott, hogy a
temetők gondozása kizárólagos tulajdonosként a Mazsihisz
feladata.
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március 3.
1. 1999-ben a Scheiber Sándor-díjat Schweitzer József
országos főrabbi és Voigt Vilmos etnográfus professzor kapta.
A kitüntetést Rockenbauer Zoltán oktatási miniszter adta át a
Nemzeti Kulturális Minisztériumban. A kitüntetettek életútját
és tevékenységét Schőner Alfréd rektor ismertette. Az
ünnepségen megjelentek Scheiber professzor családjának tagjai
és Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke. A főrabbi a díj összegét
a beteg gyermekek javára ajánlotta fel.
2. Az ÉS 2000. március 3-i számában Nádas Péter „A
rasszizmus titkos trezorjai. - A háborús örökségről és a
nemzeti öntudat válságáról” című írása, amelyet a szerző a
Neue Zürcher Zeitung felkérésére írt. Nádas a német
gyűlöletről és antiszemitizmusról fejtette ki véleményét annak
a vitakötetnek kapcsán, amely a német Suhrkamp Kiadónál jelent
meg. A kötet Martin Walser és Ignatz Bubis 1998. október 11 és
1999. július 1. között a kérdésről publikált írásait, valamint
a vita külföldi és németországi reflexióit gyűjtötte egybe.
3. Izraelben kiadták Eichmann börtönben írt feljegyzéseit. A
40 évig titkosan kezelt iratot az izraeli állami levéltár a
legfőbb ügyész 2000. február 27-én felszabadította, és „Hamis
istenek” címmel adták ki. A magyar kiadás három hét alatt
készült el a Trifer Kiadóban. A „Tárgyalástól ítéletig feljegyzések a börtönből” című kötetet 2000. május 26-án
mutatták be a nagyközönségnek. 2000. június 3-án pedig a
Mazsike Klubban Erős Ferenc pszichológussal és Ungváry
Krisztián történésszel a könyvről és a korszakról beszélgetett
Pelle János publicista. Egyes vélemények szerint a dokumentum
izraeli megjelentetésének az egyik fontos oka lehetett, hogy a
Londonban zajló perben érvanyagot szolgáltasson David Irving
brit holocausttagadó ellen. Irving 2000. április 11-én egy
londoni bíróságon pert vesztett Deborah Lipstadt amerikai
történész és a Penguin Kiadó ellen. Azért indított pert, mert
a „Holocausttagadók” című könyvben antiszemitának nevezték
Irvinget. A Maarív című izraeli napilap 2000. március 9-i
számában részleteket közölt abból a pszichológiai vizsgáltból,
amelyet 1961-ben az Izraelben élő, magyar származású Kulcsár
István pszichiáter professzor végzett el Adolf Eichmann
háborús bűnösön.
március 4.
1. Ráday Mihály „Pusztuló zsidó emlékek” címmel a Mazsike
Klubban tartott előadást.
2. Az Oneg Sabbat Klub vendége Kepecs András újságíró volt,
aki „Helyzet van Ausztriában” címmel tartott vitaindítót.
3. A Bálint Zsidó Közösségi Házban „Hol van Ausztria?”
címmel Haraszti Miklós és Seres László beszélgetett aktuális
kérdésekről.
március 6.
1. A Magyar - Izraeli Baráti Társaság a Mazsihisz Síp utcai
Dísztermében látta vendégül Judith Varnai Shorert, Izrael
Állam új magyarországi nagykövetét.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

2. Meggyalázták az elmúlt években Mazsihisz és a helyi
önkormányzat által helyrehozott tiszafüredi zsidótemetőt,
amelynek műemlékké nyilvánítása egyébként folyamatban volt. Az
őszi ünnepekre közadakozásból, a városi önkormányzat, a
Nemzeti Panteon és a Mazsihisz hozzájárulásával ismét
felújították, és újjáavatták. A rendbe hozott temető és a
mártíremlékmű avatásán a szertartást Kardos Péter főrabbi és
Kálmán Tamás főkántorok vezették. Mások mellett felszólalt
Mécs Imre parlamenti képviselő, jelen volt a Jad Vasem Intézet
kitüntetettje, Almásy Tibor tábornok is. Az eseményt levélben
köszöntötte a francia, és az izraeli nagykövet, valamint
Habsburg György, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke. A
tiszafüredi zsidóság történetének feldolgozását és a zsidó
emlékek rekonstrukciójának irányítóját, Orbánné Szegő Ágnest
Kertész Péter mutatta be „Krónikás asszony Tiszafüreden - Apám
volt az utolsó hitközségi elnök” című interjújában az Új Élet
2000. szeptember 1-jei számában (4. p
3. A Zeneakadémia nagytermében a Budapester Klezmer Band és
a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott közös koncertet.
4. Kornis Mihály író volt a Café Noé Új Disputa Szalon
vendége.
március 7.
1. Verő Tamás rabbi sorozatot indított a Bálint Zsidó
Közösségi Házban a „Zsidó kegytárgyak ismerete és használata”
címmel.
2. 76 éves korában, Bécsben meghalt Vándor Györgyi író,
újságíró, a „Rémület éjszakái” című kötet szerzője.
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március 8.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége Lengyel László volt,
aki „Tolerancia, zsidóság, Európa” címmel tartott előadást.
2. Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter bemutatkozó
látogatást tett a Mazsihisz vezetőinél. A fogadáson jelen volt
Semjén Zsolt államtitkár is. A Remény 2000/első számában
Várkonyi Endre készített interjút Semjén Zsolt helyettes
államtitkárral "kényes kérdésekről" „Pozitív megközelítés”
címmel (11-13. p.).
március 9.
1. Fehér László festőművész, a Mazsike Festészetet Kedvelők
Klubja vezetőjének kiállítása nyílt meg a Várfok Galériában
(I. Várfok u. 14.)
2. „Az Utódok reménysége” című zsidó vallási műsor a TV1
csatornán tudósított az Országos Főrabbi Hivatal által
rendezett könyvbemutatóról. Az ORI 120 éves jubileuma
alkalmából rendezett konferencia anyagát összefoglaló „A
tanítás az élet kapuja” című kötetet a szerkesztők mutatták be
a műsorban. A Nagyfuvaros utcai körzet tevékenységét Radnóti
Zoltán rabbi mutatta be.
március 10.
A Hungária úti Stadionban MTK Öregfiúk - Habonim Dror
rangadót játszottak.

március 11.
A Budai Micve Klub vendége Vámos Miklós író, dramaturg volt.
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március 12.
1. A római Szent Péter-bazilikában II. János Pál pápa
egyháza nevében bocsánatot kért az egyház tagjai által a
múltban elkövetett hibákért és bűnökért. A pápa bocsánatkérése
hét főbűnre vonatkozott: A 1. vallásháborúkért és keresztes
hadjáratokért, 2. az inkvizícióért; 3. az egyházszakadásokért;
a vallási türelmetlenségért, a kiközösítésekért; 4. a zsidók
elleni bűnökért, a múltbeli zsidóellenességért és a holocaust
idején tanúsított hallgatásért, 5. az erőszakos hittérítésért,
más vallásúak és más kultúrájúak emberi jogainak
semmibevételéért, 6. a keresztényeknek az emberi méltóság
ellen elkövetett bűneiért, főként a nők, a rabszolgák, és az
etnikai kisebbségek, például a cigányság esetében, 7.
társadalmi igazságtalanságokkal, a szegényekkel, az
elnyomottakkal és a peremre szorultakkal kapcsolatos
mulasztásokért. Az eseményt megelőzően Joseph Ratzinger
bíboros és munkatársai a pápa megbízásából hatalmas
dokumentumgyűjteményt állítottak össze az elmúlt 2000 esztendő
alatt elkövetett bűnökről és hibákról. Schweitzer József
országos főrabbi nemes elhatározásnak nevezte a főpásztori
bocsánatkérést, és üdvösnek látná, ha a dokumentumkötet a
magyarországi katolikusokhoz is eljuthatna.
2. „Kétféle magyar zsidó” címmel Tamás Gáspár Miklós tartott
előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
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március 12-16.
A Budai Micve Klub észak-olaszországi körutazást szervezett
az „Európa zsidó szemmel” sorozatban. A programban Velence,
Lido di Jesolo, Garda tó, Sirmione és Verona zsidó emlékeinek
meglátogatása szerepelt.
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március 13-15.
1. Az eredetileg Bécsbe tervezett rabbi konferenciát a
Haider vezette szélsőjobb kormányra kerülése miatt Pozsonyba
helyezték át. A konferencián az európai zsidó közösségek
képviseletében 160 rabbi vett részt.
2. A bécsi Városházán a Nemzetközi Herzl Tivadar
Szimpóziumot azonban mégis megtartották. Ennek keretében
megünnepelték a Bécsi Zsidó Múzeum tizedik évfordulóját is. Az
előadók azonban szóltak a Haider - problémáról, az
antiszemitizmus újjáéledéséről is.
március 14.
Parragh Noémi festőművész tárlatát nyitották meg a Bálint
Zsidó Közösségi Házban.
március 15.
1. Kossuth-díjjal tűntették ki Fehér László Munkácsy-díjas
festőművészt és Gergely Ágnes, József Attila díjas írót,
költőt, műfordítót. Táncsics Mihály díjat kapott Bacher Iván,
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József Attila díjat kapott Békés Pál író. Göncz Árpád
köztársasági elnök személyes nagyrabecsülése jeléül
köztársasági elnöki Aranyéremmel tüntette ki Losonci Andrást,
a Zsidó Szeretetkórház tavaly nyugalmazott igazgatóját.
2. Balázs Béla díjjal jutalmazták Sipos András filmrendező
tevékenységét, aki az Új Élet 2000. március 15-én megjelent
számának utolsó oldalán magánközleményben tette közzé, hogy a
Duna Televízió „Halld Izrael!” című műsorának készítésében a
továbbiakban nem vesz részt, és nem járul hozzá, hogy Szécsi
József szerkesztő a korábban készített anyagait felhasználja.
3. A Zeneakadémián tartották Snétberger Ferenc lemezbemutató
koncertjét, amelyen a szerző a holocaust emlékére komponált
gitárversenyét adja elő a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Marcus
Stockhausen trombitaművész közreműködésével.
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március 17.
Gergely Ágnes költő, író, műfordító kapta a Soros Alapítvány
1999. évi díját.
március 18.
Pelle János mutatta be a Zsidó Közéleti Uniót és
„Antiszemitizmus és totalitarizmus” című új könyvét a Mazsike
Klubban.
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március 18.
A Hungária körúti futballpályán rendezett MTK-FTC meccsen
sok száz Fradi szurkoló énekelte az „Indul a vonat
Auschwitzba” című zsidócsúfoló rigmust. Egyetlen rendőr, vagy
biztonsági őr sem lépett közbe, a bíró sem fújta le az
örökrangadót. A VIII. kerületi Rendőrkapitányságon az MTK
Baráti Köre tett bejelentést az incidens miatt. A
rendőrkapitányság a megindított nyomozást 2000. május 17-én
azzal zárta le, hogy a rigmus éneklése az ellenféllel szembeni
gyűlöletnek adott hangot, nem pedig a zsidóság, mint közösség
vagy faj(sic!) ellen. Az V.-VIII-XIII. kerületi ügyészség a
nyomozás folytatására utasította a rendőrkapitányságot, mivel
a TV felvételek alapján az elkövetők azonosíthatók, s az
események során megvalósult az MTK szurkolók elleni izgatás. A
Külügyminisztérium 2000. május 9-én levélben javasolta az
érintett tárcáknak, hogy „erélyesen lépjenek fel a kormány
szándékaival és politikájával ellentétes, az európai
értékekkel összeegyeztethetetlen, szélsőséges jelenségek
ellen, amelyek az utóbbi időszakban egyes labdarúgó
mérkőzéseken fajgyűlölő jelszavak formájában is megjelentek.”
A nyilatkozatra azért került sor, mert Várnai Shorer Judit
izraeli nagykövet és Németh Zsolt politikai államtitkár
találkozóján ebben állapodtak meg.
március 19.
Magyarország német megszállásának évfordulóján New Yorkban,
a Park East zsinagógában a Magyar Zsidók Világszövetsége
megemlékezést rendezett a magyarországi zsidó áldozatok
emlékére. A résztvevőket a szövetség elnöke, Farkas Ervin és
Arthur Schneider rabbi köszöntötte. Beszédet mondott Erdős

André, Magyarország ENSZ nagykövete, és Naor Gilon izraeli
követ is. A Mazsihisz képviseletében Zoltai Gusztáv ügyvezető
igazgató szólt, Csengery Imre a Yad Vasem Intézet
fontosságáról beszélt.
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március 20.
A Kol Jiszrael izraeli rádió magyar adásának 50. évfordulója
alkalmából Ádám Ráchel felelős szerkesztővel készített
interjút Szőcs László a Népszabadság 2000. március 20-i
számának 10. oldalán.
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március 21.
Az Európa Tanács Rasszizmus és Tolerancia Elleni Bizottsága
közzétett jelentésében megállapította, hogy Magyarország ugyan
több nemzetközi rasszizmus elleni nemzetközi szerződést
ratifikált, ám továbbra is jelentős a fajgyűlölet és az
intolerancia tapasztalható. A jelentés a romák ellen az élet
minden területén megnyilvánuló diszkriminációt emelte ki, de
említést tett nyíltan náci csoportok tevékenyégéről, egyes
parlamenti képviselők és egyes sajtóorgánumok kódoltan
antiszemita kijelentéseiről.
március 20-26.
II. János Pál pápa Izraelbe érkezett. A látogatást
megelőzően az ultra ortodox izraeli rabbik arra szólították
fel híveiket, hogy tartózkodjanak a pápa szentföldi
látogatását ellenző tüntetésektől. Avraham Ravic a keleteurópai származású askenázi rabbik nevében úgy nyilatkozott az
izraeli rádiónak, hogy Izraelnek tiszteltre méltóan kell
fogadnia II. János Pált. Hasonlóan vélekedett Meir Lau
askenázi főrabbi is, elítélve a szélsőséges Kah arabellenes
mozgalom által szervezett pápalátogatás elleni tűntetések
szervezőjét.
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március 25.
1. Tamás Gáspár Miklós a Mazsike Klub vendégeként a mai
politika és a zsidóság kapcsolatáról tartott előadást.
2. Kelemen Judit rabbi, a Szim Salom vezetője az Oneg Sabbat
Klubban a reformzsidóságról tartott előadást.
március 27.
Az Osiris Könyvesboltban (V. Veres Pálné u. 4-6.) Karády
Viktorral beszélgetett Hadas Miklós a „Zsidóság és társadalmi
egyenlőtlenségek (1867-1945)” című könyvéről, amely a Hadas
által szerkesztett Replika könyvek sorozatban jelent meg.
március 30.
A magyar parlament külügyi bizottságának tagjait izraeli
látogatásuk során a kneszet képviselői kérdőre vonták a
magyarországi antiszemita jelenségek miatt. Szent-Iványi
István, a külügyi bizottság elnöke azt mondta, hogy
intézményes antiszemitizmus nincs ugyan Magyarországon, de a
tapasztalható idegenellenesség és antiszemita jelenségek
aggasztanak minden demokratikus érzelmű embert Magyarországon.

r

március 28-április 4.
Az OR-Zse hallgatónak rabbi Arnold S. Tureczky, a New York-i
Jewish Theological Seminary nyugalmazott professzora tartott
előadássorozatot.
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A Pécsi Harmadik Színházban bemutatták Spiró György
„Szappanopera” című drámáját Vincze János rendezésében,
melynek témája a zsidó kárpótlás.

vé

94 éves korában meghalt a váci születésű Kéri Lajos, a
Mazsihisz és a Bzsh örökös tiszteletbeli elnöke. A Farkasréti
temetőben Schweitzer József országos főrabbi és Tóth Emil
főkántor búcsúztatta.
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A Keresztény - Zsidó Társaság Teológiai napot rendezett
Szegeden. Ledniczky András a szegedi zsidó hitközség elnöke
bevezetőjében a megemlékezett a történelmi egyházak Szeged
történetében betöltött szerepéről. Szécsi József, a társaság
főtitkára „Jegyzetek a vatikáni és a pannonhalmi Soá
megfontolásokhoz” címmel tartott előadást. Benyik György római
katolikus teológiai professzor Lőw Lipót életútját mutatta be,
Bartha Tibor református teológia professzor - házigazda – „Az
Ószövetség tanítása Isten népének küldetéséről” címmel tartott
előadást.
A Bécsi Zsidó Múzeumban 2000. április 30-ig volt látható
Eisenberger Vera és Jenő magángyűjteménye, amely az OsztrákMagyar Monarchiából származó judaikák, és kortárs izraeli
képzőművészek egyedülálló gyűjteménye.
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Szegeden a zsinagóga javára adott koncertet Frankl Péter
Londonban élő zongoraművész.
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A Világosság 2000/márciusi számában jelent meg Schweitzer
Gábor tanulmánya „A bábeli téglarakó. - Töredékek Arthur
Koestler magyarságáról és zsidóságáról” címmel (66-76.p.). Az
előadás a bécsi Urániában rendezett Koestler szemináriumon
hangzott el 1998. január 17-én. Kende Péter közölte Francois
Furet és Ernst Molte 1996-97-es levélváltását „Vörös és barna
- Fasizmus és bolsevizmus” címmel (7-26.p.).(Fordította
Gyüreki Mercédesz és Ádám Péter.) A második rész a folyóirat
2000/negyedik számában jelent meg Szabó Miklós történész
hozzászólásával együtt (53-58. p.). Pritz Pál történész pedig
a folyóirat 2000/6-7.számában „A „helyzethiány” forradalma”
címmel fejtette ki véleményét. (93-99. p.).
A Kritika 2000/márciusi számában Mrávik László „Kulturális
örökség, s mi van a gyanús műkincsekkel?” címmel írt
tanulmányt. (24-27. p.)
A Magyar Tudomány 2000/márciusi száma újra közölte Marczali
Henrik 1984. január 15-én elmondott akadémiai székfoglaló

előadásának szövegét „Egyetemes és nemzeti történelem” címmel
(299-306. p.).
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A Remény 2000/1. számában Gellén Márton készített portrét
Tímár György ügyvédről „Nyílt politizálás” címmel (15-19. p.).
Ugyanebben a számban olvasható Molnár Judit tanulmánya „A
magyar királyi csendőrség 1944-ben” címmel (33-37. p.); Karádi
Gábort, a Vasvári utcai templomkörzet elnökét és a Kozma utcai
temető vezetőjét Papp Richárd mutatta be „Kisvárda öröksége Egy ráse kól” címmel (81-84. p.). E. Fehér Pál K. Havas Géza
mártírhalált halt újságíróra emlékezik „A civil kurázsi
dicsérete” című írásával (45-48. p.); Berkes Erzsébet Harag
György rendezőre emlékezett (91-94. p.). Vámos György Szita
Szabolccsal a Holocaust Dokumentációs Központban folyó
munkáról beszélgetett „Titkos történelem” címmel ˙(51-55. p.).
Borsányi-Schmidt Ferenc Stadler Károly szombathelyi ortodox
zsidó kereskedő végrendeletét közölte „Egy magyar (zsidó )
polgár 1912-ben készült végrendelete” címmel ( 69-74. p.).

ya

A Szombat 2000/márciusi száma ismertette azt a
gyorsjelentést, amelye az ELTE Szociológiai Intézete által
készített felmérés első eredményeit foglalja össze. „A mai
magyarországi zsidóságról” címmel Kovács András szociológus
vezetésével készített felvételben 2015 megkérdezett vett
részt. A Népszabadság 2000. április 6-i számának 8. oldalán
Pogonyi Lajos készített interjút Kovács Andrással a felmérés
körülményeiről, és előzetes következtetéseiről. Az 1999.
december 4-én rendezett „Zsidó sorsok zsidó színpadon” című
konferenciáról készített összefoglalást Halász Tamás (23-31.
p.), Seres László pedig „Az akarat diadala, avagy féljünk-e
Haidertől?” címmel közölt tanulmányt az ausztriai szélsőjobb
előretöréséről. Ebben idézte az 1997-ben készített EurostatGallup kutatás eredményét, mely szerint az EU országok közül
Ausztriában mérték a legmagasabb rasszizmus szintet.
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A Lettre Internationale 2000/tavaszi (36.) számában Nádas
Péter a zsidósághoz fűződő kapcsolatáról is beszél abban az
interjúban, amelyet Eve-Marie Kallen készített az íróval
„Egyetlen kísérleti alanyom én vagyok” címmel. A lap
ugyanebben a számában közölte George és Nicolo Pressburger:
„Ráchel emlékezete” című írását.
április hónap
április 2.
1. A Macisz fennállásának tizedik évfordulóját koncerttel
ünnepelte az Orosz Kulturális Központban (Andrássy út. 120.).
Fellépett ifj. Domahidy László operaénekes, Eran Elbar izraeli
zeneszerző és Triója, Fellegi Ádám zongoraművész, Freymann
Magda zongoraművész, Kézdy György színművész, Kiss László
hegedűművész és a Haomér Hacair kórusa.
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2. A Balázs Pál Alapítvány által hirdetett országos
judaisztikai verseny döntőjét rendezték meg az OR-ZSE-n. A
versenyben 2000 januárja óta vettek részt a zsidó oktatási
intézmények tanulói óvodás kortól a középiskola befejezéséig.
A versenyben 30 óvodás korú, 38 általános iskolás és 120
középiskolás vett részt. A zsűri tagjai Schőner Alfréd,
Schweitzer József és Arnold Tureczky főrabbik voltak. A
középiskolások korosztályában Asztalos Károly (Amerikai
Alapítványi Iskola), Flesch András (Scheiber Iskola) és
Hirschberg Péter (Lauder Javne) voltak a legjobbak. A szabadon
választott, korhatár nélküli témában 13 pályázat érkezett,
közülük legtöbb a környezetvédelemmel foglalkozott. Sümeg
zsidó emlékei címmel a Scheiber Iskola 8. osztálya pályázott
Ágy Katalin igazgatóhelyettes vezetésével, Acsádi Gabriella
Paks zsidó emlékei kapcsán a Rosenbaum nyomda történetét
dolgozta fel. Spitzer Brigitta és Iancu Linda Nagyváras zsidó
emlékeiről készített dolgozatot.
április 3.
A Keresztény - Zsidó Társaság unitárius teológiai napot
rendezett (V. Nagy Ignác u. 2-4.) Előadást tartott Bencze
Márton unitárius püspök és Orbókné Szent-Iványi Ilona
unitárius püspök-helyettes, Kardos Péter főrabbi, Somogyi
László tudományos munkatárs és Fekete László főkántor.
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április 4.
1. A Magyar Rádió Hangjáték 1999. Pályázatán díjjal
jutalmazták Isaac Bachevis Singer „Gólem” című művének
előadóját, Tordy Gézát, és a szerkesztő Marschall Évát.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Szabó Istvánnal az
asszimilációról beszélgetett Lévai Katalin az „A napfény íze”
című filmje kapcsán. A beszélgetés vendége volt Földes Anna és
Vitányi Iván is.
3. A Pápai Református Teológiai Akadémia négyfős vezetősége
látogatott az OR-ZSE-re.
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április 5.
Elie Wiesel, magyar származású Nobel-békedíjas író az
amerikai szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán a
világszerte újjáéledő antiszemitizmus és rasszizmus elleni
fellépést sürgetett. Wieselhez csatlakozva David Harris, az
Amerikai Zsidó Kongresszus ügyvezetője az iszlám antiszemita
megnyilvánulásaira hívta fel a figyelmet a Közel-Keleten.
április 6.
1. A Bzsh közgyűlését a Síp utcai Díszteremben tartották. A
hitközségbe kérte felvételét a 34 taggal megalakult
Pesterzsébet – Csepel - Soroksár körzet Kövesi György elnök
vezetésével. A közgyűlés két tartózkodás mellett felvette
tagjai közé az új hitközséget. Zoltai Gusztáv ügyvezető
igazgató beszámolóját az 1999-es költségvetési évről Hajabács
Júlia gazdasági főtanácsadó beszámolója követte. Olti Ferenc
oktatási alelnök javasolta, hogy neves könyvvizsgáló céggel
vizsgáltassák meg a hitközség gazdálkodását. A közgyűlés ezt
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heves reakciókkal elutasította. Végül a zárszámadást egy
tartózkodással, a 2000-es költségvetést 2 tartózkodással
fogadta el a grémium.
2. A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre Nagy Zoltán
művészettörténész vezetésével megtekintette a Ludwig Múzeum
„Nézőpontok/Pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949-1999.”
című vándorkiállítását a Budavári Palotában. A tárlatot Bécs
után a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával nyitották meg.
3. New Yorkban az „Életmentő Vízum” rendezvényen az ENSZ 24
országának 80 olyan diplomatájára emlékeztek, akik embereket
mentettek a második világháború alatt. Közülük már csak négyen
élnek, ketten - Per Anger a svéd és Harald Feller a svájci
követségek egykori munkatársai - Budapesten végezték
munkájukat. Mindketten kitüntetést kaptak Jan Hanski lengyel
és Selahattin Ulkumen török diplomatával együtt. A több napos
rendezvényt az ENSZ szervezetein kívül támogatta a Zsvk, a
Simon Wiesenthal Központ, a Yad Vasem Intézet és a Joint is.
Az eseményre meghívták az embermentő diplomaták családtagjait
is. A Wallenberg család képviselői is jelen voltak azon a
fogadáson, amelyet Erdős André magyar ENSZ nagykövet adott az
ünnepelt diplomaták és családtagjaik részére.
április 7.
Az Országos Főrabbi Hivatal péntek esti kiddusának vendégei
az UJS újonnan megválasztott vezetői, Répás Péter elnök és
Vizsolyi György ügyvezető voltak.
április 8.
A Budai Micve Klubban a Rotary Club tevékenységéről
beszélgetett Kovács Gábor a Rotary Club kormányzói
megbízottjával, Richter Gáborral.
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április 9.
1. A Mazsihisz a Síp utcai Dísztermében tartott közgyűlésén,
napirenden kívül Schweitzer József országos főrabbi ismertette
a rabbikar állásfoglalását a Szim Salom progresszív
zsidóhitközség felvételi kérelmével kapcsolatban. A rabbikar
úgy döntött, hogy vallásilag nem tudja elképzelni az
együttműködést, politikai, társadalmi szinten azonban igen. A
rabbikar véleményét nem osztotta teljes mértékben a közgyűlés.
Olti Ferenc tett olyan javaslatot, hogy a Mazsihisz
alapszabályának módosításával ún. „közéleti” tagozatot lehetne
alakítani, s ebbe lenne hely a Szim Salom számára is. A vita
azonban parttalanná vált, így a döntést elnapolta a közgyűlés.
A meghirdetett napirend szerinti zárszámadást és költségvetést
egy, illetve négy tartózkodással fogadta el a közgyűlés. A
vitáról részletesen beszámol a Szombat 2000/májusi száma (611. p.) Olti Ferenc oktatási alelnök javasolta, hogy a
hitközség gazdálkodását nemzetközi auditáló cég vizsgálja meg.
A közgyűlés azonban a javaslatot nem, a költségvetést viszont
elfogadta. A hitközség vezetésének kritikáját adja Gadó János
„Közösség és vezetője” című cikkében a Szombat 2000/júniusi
számának 3-5. oldalán. „..a magyar zsidóság politikai
képviseletét egyedül ellátó hitközség vezetése egyetlen ember
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kezében van, akinek a hatalom megtartásán, kellemes élvezetén
és önmaga időnkénti ünnepeltetésén kívül nemigen van más
ambíciója...One man show - ahogy működését többen jellemzik”
(4. p.).
2. Hannoverben nagy sikerrel lépett fel az Országos
Rabbiképző Goldmark Kórusa Ádám Mária karnagy vezényletével.
3. A kaposvári katolikus püspökség (Zárda utca 4.) termében
rendezett Teológiai napot a Keresztény - Zsidó Társaság.
Előadást tartott Agg József főesperes, Schönberger András
főrabbi és Szécsi József a társaság főtitkára.
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április 10.
1. Schiff András zongoraművész az Osztrák Szabadságpárt
februári hatalomra kerülése miatti tiltakozásul lemondta a
bregenzi Scubertiade fesztiválon való részvételét. Schiff 1984
óta szerepelt rendszeresen a fesztiválon. Politikai okokra
hivatkozva a művész azt is bejelentette, hogy amíg Haiderék
hatalmon vannak, nem lép fel Ausztriában.
2. A knesszet elnöke, Avraham Burg nemzetközi törvényhozási
állásfoglalást, tiltakozást kezdeményezett a „Haiderjelenséggel” szemben. Levélben kérte több európai - köztük a
román - parlamentet, hogy foglaljon állást a kérdésben, ám
levelét nem vitatták meg a képviselőházak.
3. A Tompa utca - Páva utca - Ferenc tér sarkán épített új
Hotel Páva Plaza avatóünnepségén résztvett Varnai Shorer
Judith izraeli követ, mivel a szállodában tulajdonos az
izraeli Ofer Brothers társaság.
4. Fischer Iván karmester volt a Café Noé (VII. Wesselényi
u. 13.) vendége.
5. A XII. kerületi önkormányzat, az Irodalmi Társaságok
Szövetsége (ITSZ) és a ruszin önkormányzat emléktáblát avatott
Erdélyi József házának falán az Alkotás utcában. Az eseményen
jelen volt és beszédet mondott a kerület FIDESZ-es
polgármestere, Mitnyán György, az Írószövetség korábbi elnöke,
Pomogáts Béla, valamint Medvigy Endre, az ITSZ elnöke is.
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április 14.
1. Az Országos Főrabbi Hivatal vendégeként a péntek esti
kidduson Kármán György egyetemi tanár tartott előadást.
2. Az UJS közgyűlésén újraválasztották elnökké Répás Pétert,
az alelnök Balla Zsolt lett. Vezetőségi tagok: Bíró Tamás,
Gádor György, Jávor András és Zóber Tamás. A közgyűlés döntött
arról is, hogy folytatni kell az eddig jól bevált Alaf Bész,
temetőfelújító, illetve hagyományőrző táborokat.
április 15.
Az Új Élet 2000. április 15-én megjelent száma 5. oldalán
közölte, hogy a Mazsihisz beadvánnyal fordult az
Alkotmánybírósághoz a harmincezer forintos kárpótlás
felülvizsgálata ügyében. Részlet olvasható Német János, az
Alkotmánybíróság elnökének válaszleveléből, melyben
tájékoztatja a Mazsihisz vezetőségét, hogy az ügy
felülvizsgálata folyamatban van. „Az ügy kiemelt fontosságára
tekintettel előadóként Holló András alkotmánybírót, az

Alkotmánybíróság helyettes elnökét jelöltem ki ” - áll a
levélben.
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április 16.
1. A Keresztény - Zsidó Társaság közös Húsvét - széder
vacsorát rendezett a Hotel Sunlight (XII. Eötvös u. 41.)
termeiben Haggada magyarázattal és vacsorával.
2. Bergen-Belsenben a tábor felszabadulásának 50.
évfordulóján rendezett ünnepségen levetítették azt a
dokumentumfilmet, amit Alfred Hitchock, mint a felszabadító
brit hadsereg századosa forgatott a helyszínen. A tábort
megjárt 30 magyar túlélő képviseletében Dénes György egyetemi
tanár és Solt László, a táborcsoport elnöke vezette a magyar
delegációt a gyászünnepségre. A Mazsihisz-t Zoltai Gusztáv és
Lancz Tibor Bzsh elnök képviselte.
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április 18.
1. Pokorni Zoltán oktatási miniszter kezdeményezésére ezután
az általános és középiskolákban rendhagyó történelemórán
emlékeznek meg a holocaustról. A holocaust emléknapjává
április 16-át, a kárpátaljai gettósítás kezdőnapját jelölték
ki. Az első történelemórát a Somogy megyei Csurgón tartották.
A megemlékezés a zsidó temetőben kezdődött, ahol Tóth Emil
főkántor éneke után beszédet mondott Schweitzer József
országos főrabbi, Balázs Béla római katolikus püspök, Márkus
Mihály református püspök, Szebik Imre evangélikus püspök is. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Göncz Árpád köztársasági
elnök, Herényi Károly, Pásztohy András és Háros József
parlamenti képviselők. A Csokonai Református Gimnáziumban
tartott történelemórát Suchman Tamás országgyűlési képviselő
nyitotta meg. Beszédet mondott Göncz Árpád köztársasági elnök,
Pokorni Zoltán oktatási miniszter, Ormos Mária történész
professzor, Balogh Zoltán teológus, Donáth László
országgyűlési képviselő, Szebik Imre evangélikus püspök,
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Bölcskei Gusztáv
református püspök és Schweitzer József országos főrabbi.
Pokorni Zoltán beszédének szövegét a Szombat 2000/májusi száma
közülte 6-8.oldalán, Göncz Árpádé és Ormos Máriáé a Múlt és
Jövő 2000/2. számában olvasható (4-8.p.). A történelemórán
bejelentették, hogy a gimnázium védnökséget vállal a csurgói
zsidótemető felett. A rendezvényen megjelent több politikus és
nagykövet, köztük az izraeli és a svéd nagykövet is. A
budapesti Kertész utcai iskolában április 14-én kiállítással,
16-án pedig kulturális programmal egybekötött emléknapot
rendeztek. Váradi Iván Attila igazgató megnyitója után ünnepi
beszédet mondott Szabó Zoltán, Erzsébetváros polgármestere,
Lazarovits Ernő, a Mazsihisz külkapcsolatok osztályának
vezetője, és Szekeres József történész. A Nagyfuvaros utcai
körzet elöljárói meghívták a Józsefváros 12 iskolájának
növendékeit és történelem tanárait a templomba és a hitközség
intézményeibe. A meghívást hat iskola fogadta el, s a két nap
alatt mintegy 800-an látogattak el a hitközségbe. Streit
Sándor elnök, Radnóti Zoltán rabbi, Pollák Jenő elöljáró

ismertették meg a zsidó hagyományokat az érdeklődőkkel. A
rendezvényen jelen volt Csécsi Béla polgármester is.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Esterházy Péter olvasott
fel Harmonia Caelestis című új könyvéből.
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április 19.
Rómában utcát neveztek el az 1992-ben elhunyt, a holocaust
idején több ezer magyarországi zsidót megmentő Giorgio
Perlascáról.
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április 20.
A budapesti iráni nagykövetség épülete előtt mintegy ötven
fő vett részt azon a tüntetésen, amelyen magyarországi zsidó
szervezetek képviselői fejezték ki együttérzésüket az Iránban
bebörtönzött hittestvéreik iránt. A tüntetés szónoka Szántó T.
Gábor volt.
április 20-21.
1. Már harmadik Peszach-kor érkeztek Magyarországra izraeli
diákok az Am Echad Program keretében. Az ide látogató diákok a
diaszpórában élő zsidó fiatalokkal együtt vettek részt a
széder ünnepségeken, köztük a Macisz a Mazsihisz Síp utcai
Dísztermében tartott széder vacsoráján. A Dohány utcai
templomkörzet a Goldmark teremben ünnepelte a szédert.
2. Kiskunhalason a frissen felújított díszteremben rendezték
meg a széder vacsorát.
3.Semjén Zsolt helyettes államtitkár a Peszach alkalmából
levélben köszöntötte a Mazsihisz valamennyi tagját.
április 22.
A Mazsike Klubban Feldmájer Péter tartott tájékozatót „A
kárpótlás és a Mazsök” címmel.
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Az Or-Zse és a Mazsihisz Oktatási Osztálya áprilisban
tekintette át az „Ifjúság a környezetvédelemért - Épített
környezetünk védelme, különös tekintettel a zsidó emlékekre”
című nyílt pályázat eredményeit. A pályázat az épített
környezet - a zsinagógák, zsidótemetők, mikvék, egykori zsidó
lakóházak, ipari emlékei stb. - felkutatására, történetének
ismertetésére, megőrzésére és karbantartására terjedt ki. A
judaisztika tanárjelölt hallgatók 1998 óta egy-egy általuk
kiválasztott zsidótemető emlékeit dolgozzák fel és örökítik
meg fotókon és videokazettán. Eddig Aszód, Eger, Felsőgöd,
Bóly, Dunaföldvár, Gödöllő, Marcali, Pápa, Sajóvelezd, Siófok,
Sopron, Tiszavárkony, Vác és Veszprém zsidótemetőinek
feldolgozását az OR-Zse tanárjelöltjei végezték el. A többi
zsidó iskola növendékei is részt vettek a feltáró munkában, de
nem zsidó iskolák is csatlakoztak a nyílt pályázathoz a
határokon belülről és túlról is. Czigler Róbert (Scheiber
Sándor iskola) Karcag zsidó templomát, Heisler Balázs és
Udvardy András (Lauder Javne) Tahitótfalu zsidó temetőjét,
Tóth Viktória és Vas Melinda (Amerikai Alapítványi iskola) Vác
zsinagógáját és temetőjét, Sümeg zsidótemetőjét pedig Ács
Katalin irányításával a Scheiber iskola 8. osztálya dolgozta
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fel. Dunaújvárosban a helyi Lórántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola tanulói a zsidótemetőt, Érden a helyi Kós
Károly Szakközépiskola tanulói ugyancsak a zsidótemető
emlékeit dolgozta fel. Acsádi Gabriella a paksi zsidóság és a
Rosenbaum nyomda történetét dolgozta fel. Máramarossziget
zsidótemetőjéről Szerdócz Bianka tanárjelölt, Kismartonéról
Kárpáti Judit, Nagyváradéról Iancu Linda és Spitzer Brigitta,
Szabadka zsinagógájáról pedig Muhi Tünde készített tanulmányt.
Folyik Kassa, Kolozsvár és Ungvár zsidó emlékeinek
felkutatása. A kiírt pályázatra 2000. december 1-ig lehetett
pályamunkákat benyújtani.
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Párizsban Jad Vasem oklevéllel tüntették ki Hamar Lászlót és
feleségét. A kitüntetést az elhunyt házaspár nevében a
Párizsban élő Ürményi-Hamar Lehel vette át.
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Április elején 26 pedagógus vett részt azon a Jeruzsálemben
tartott programon, amelyet a Nemzetközi Holocaust Oktatási
Központ meghívására az Oktatási Minisztérium szervezett az
izraeli-magyar kulturális csereprogram keretében. A
többségében történelemtanárok részvételével tartott
konferenciára a jelentkezőket pályázat útján választották ki.
A delegációt Gál Ferenc főosztályvezető-helyettes, és Szita
Szabolcs professzor vezette. A Yad Vasemben tartott
szemináriumon Yehuda Bauer, az intézet igazgatója köszöntötte
a vendégeket. Naomi Janowitz (Kalifornia) az ókori
antiszemitizmusról, Rafi Vágó a modernkori antiszemitizmusról
beszélt. Guy Miron az antiszemitizmus német-, és
franciaországi történetét elemezte. Sári Reuveni az Endlösung
magyarországi fejezetéről, Zvi Erec a budapesti Zsidó Tanácsok
szűk mozgásteréről beszélt a holocaust idején. David
Silberklang a náci Németország zsidóellenes gépezetének
működését, Miriam Ben-David pszichológus az 1999-ben Dobogókőn
rendezett konferenciáról beszélt. Hava Baruch bemutatta a
holocaust oktatására maga által készített magyarnyelvű
füzetet, David Gur a cionista ellenállásról tartott előadást.
Szalai Anna, a Héber Egyetem irodalom professzora Szenes
Hannáról, Hanzi Brandt túlélő pedig Kastner, Eichmann és
Komoly Ottó szerepéről, velük való személyes kapcsolatáról
beszélt. A csoportot a magyar követségen fogadta Csejtei
István nagykövet is.
Az albertirsai zsidótemetőben a polgármester, Radnóti Zoltán
rabbi és a városban működő öt keresztény egyház képviselőinek
beszédével avatták fel az első és a második világháború zsidó
áldozatainak emlékművét. Jelen volt Zoltai Gusztáv és Eliezer
Gilád, a Szochnut vezetője, akinek felesége Albertirsáról
származott el.
A Szombat 2000/április számában Erős Ferenc „A szembenézés
kudarca” címmel Fábri Zoltán „Utószezon” című filmjét elemezte
(29-31. p.).

A Honismeret 2000/áprilisi számában Acsádi Gabriella írása
jelent meg „A paksi zsidóság és a Rosenbaum nyomda” címmel.
A Magyar Tudomány 2000/áprilisi számában tanulmány jelent
meg a 150 éves született Alexander Bernát tiszteletére „A
filozófiai gondolat fényénél” címmel (483-493. p.).
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A Barátság című folyóirat 2000/2 száma Szita Szabolcs
tanulmányát közölte „A mauthauseni fogolyélet utótörténete
1946-ban” címmel (2089. p.).

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

A Palimpszeszt internetes folyóirat 2000/áprilisi (14.)
száma a szefárd zsidóság irodalmával foglalkozott. (In:
„Szefárd történelmi összefoglaló”; Bánki Éva „A hispániai
nőköltészet és a születő európai líra”; Ladányi-Turóczy Csilla
„Szefárd illetve converso irodalom a XVI. században”; LadányiTuróczy Csilla „Szefárd irodalmi összefoglaló”; Rugási Gyula
„Száműzetés és költészet”; Jehuda Halevi „Álmom”.)
Az Új Élet 2000/április elseji számában tette közzé az
izraeli Yad Vasem Intézet felhívását a koncentrációs
táborokból küldött levelek, levelezőlapok és egyéb
dokumentumok összegyűjtésére.
május hónap
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május 1.
A pécsi hitközség gyűjtési felhívást tett közzé az Új Élet
2000. május elsejei számában a pécsi zsinagóga működésképtelen
Angster orgonájának helyreállítására. Június elején tartotta
első ülését „Az első Angster-orgonáért alapítvány”
kuratóriuma, amelyet a pécsi Zsidó Hitközség és két pécsi
építész alapított. Az Angster József által 1869-ben készített
pécsi orgona rekonstrukciójához szükséges pénz összegyűjtése.
A kuratórium elnöke, Szili Katalin volt, a kulturális tárca 2
millió forinttal járult hozzá az alapítvány költségvetéséhez.
május 2.
1. A Wesselényi utcai Wallenberg emlékparkban rendezték a
Soa emléknapot. Lazarovits Ernő és Kardos Péter főrabbi
mondott emlékbeszédet, a Kél málé rachmamimot Kálmán Tamás
főkántor énekelte. Izraelben országszerte megemlékeztek a
holocaust áldozatairól a nemzeti gyásznapon.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban átadták az izraeli Yad
Vasem Intézet magyarországi tagozatának 2000. évi
kitüntetéseit. (Az intézet magyarországi tagozata 1993-ban
alakult meg, és 1995-től évente dönt a kitüntetések
odaítéléséről.) A Világ Jámbora címet 2000-ben Balázs József,
Csedrik József és felesége, Eisenberger Mihály és felesége,
Engel Béláné, Forrás András és szülei, Kovács Margit és
nővére, valamint Tóth János kapták.
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3. Kilencedik alkalommal rendezték meg „Az élők menetét” az
egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor területén. A
megemlékezésen beszédet mondott és koszorút helyezett el az
áldozatok emlékművénél Ezer Weizman izraeli, és Aleksander
Kwasniewski lengyel miniszterelnök.
4. Göncz Árpád köztársasági elnök személyes megbecsüléseként
aranyérmet adott át Sándor Ivánnak írói életművéért 70.
születésnapja alkalmával. Ugyancsak kitüntetésben részesült
színvonalas szakfordítói munkájáért Vida Tamás, a Hunyadi téri
körzet elöljárója is.
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május 3.
1. A Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára a 94 éves
korában, a Zsidó Szeretetkórházban 2000. április 18-án elhunyt
Pártos Erzsi színművésznőt.
2. Radnóti Miklós költő és Kovács Margit keramikusművész
emléktábláját avatták mindkettőjük egykori lakóházának falán a
XIII. Pozsonyi út 1-ben. Az ünnepségen jelen volt Radnóti
Miklós özvegye is. Radnóti domborművét Kiss György Munkácsydíjas szobrászművész, Kovács Margitét Garányi József ugyancsak
Munkácsy-díjas keramikus készítette.
május 4.
1. „A múlt dimenziói - Fejezetek a magyar zsidóság
történetéből” címmel új, millenniumi kiállítás nyílt a
Budapesti Zsidó Múzeumban. A tárlatot B. Turán Róbert
igazgató, Semjén Zsolt helyettes államtitkár és Gerő András
történész nyitotta meg.
2. Újjáavatták a felújított zsinagógát Marosvásárhelyen.
május 5.
Az Országos Rabbiképző Intézetben a péntek esti kiddus
vendége Szabolcsi Miklós egyetemi tanár volt.
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május 7.
A mauthauseni koncentrációs tábor felszabadulásának 55.
Évfordulóján az osztrák kormány megbízásából a Bécsi
Filharmonikusok adtak emlékkoncertet tábor helyén. Linz, Bécs
és Innsbruck főterén is kivetítettek a koncertet video
falakon. A Mauthauseni Nemzetközi Bizottság azonban
ízléstelennek tartotta Beethoven IX. szimfóniájának előadását
ezen a helyen. Ezért úgy határozott, hogy az egykori
táborlakók és a melléktáborok lakói nem vesznek részt a
koncerten. Egyben a jelenlegi osztrák kormány elleni
tiltakozásukat is kifejezésre juttatták a távolmaradással. Egy
nappal a koncert előtt a Mauthausenben és Gunskirchenben
rendezett megemlékezésen a Mazsihisz küldöttségén kívül részt
vett Barsiné Pataki Etelka bécsi nagykövet is.
május 9.
1. A Jom Hazikaron napján rendezett Bibliaverseny első három
helyezettje Selmeczi Tamara (Lauder), Nagy Noémi (Lauder) és
Asztalos Károly (Amerikai Alapítványi Iskola) voltak. A
március óta tartó verseny előkészítésében és lebonyolításában
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a fő szerepeket Schweitzer József országos főrabbi, Verő Tamás
és Radnóti Zoltán rabbika vitték. Az első helyezett részt vett
az Izraelben rendezett Nemzetközi Bibliaversenyen is.
2. Dobozon a felújított zsidótemetőben emlékművet avattak az
elhurcolt áldozatok emlékére. Az emlékmű költségeihez
hozzájárult a dobozi önkormányzat is. Avatóbeszédet Szatmári
János polgármester mondott, közreműködött Weisz Ferenc
főkántor. Koszorút helyezett el a talapzaton Váradi Mihályné
iskolaigazgató is.
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május 10.
Jom Haacmaut - Izrael Állam megalakulásának 52. Évfordulóján
fesztivált szervezett a Bzsh és az Izraeli Nagykövetség a
MASPED székházában (XIII. Lomb u.16.). Az Izraeli Nagykövetség
ünnepségét a BM Duna Palotában tartották. Az államalapítás
alkalmából „Az utódok reménysége” című zsidó vallási műsor
vendége volt Várnai Judit izraeli nagykövet. A műsor 2000.
május 4-én ment adásba az m1-en. A Magyar-Izraeli Baráti
Társaság a Pesti Vigadóban rendezte megemlékezését.
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május 11.
1. A New York-i American Jewish Committee két vezetője,
Andrew Baker rabbi, a szervezet európai ügyekért felelős
igazgatója és David Singer, kutatási igazgató Budapesten
bemutatta azt a 40 oldalas tanulmányt, amely átfogó képet
adott arról, hogy mit tanítanak a magyar iskolákban a
zsidóságról, a holocaustról és Izraelről. A tanulmányt Kovács
Mónika szociológus, az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa
készítette. A tanulmány megállapításai között szerepelt, hogy
a zsidó vallás gyakran keresztény kontextusban szerepel, nem
önmaga jogán. Különösen kevés szó esik a zsidók tragédiájáról
a második világháborúban, problematikus a modern Izrael
történetének, az arab-izraeli viszony taglalásának módja is. A
tervek szerint az amerikai intézet az orosz, az ukrán, a
litván és a horvát helyzetről is készít vizsgálatot. A
küldötteket fogadta Dávid Ibolya igazságügy miniszter, Pokorni
Zoltán oktatási miniszter, Semjén Zsolt és Szájer József is.
2. „Az utódok reménysége” című zsidó vallási műsor a
legutóbb megjelent zsidó vonatkozású könyveket mutatta be.
május 12.
1. A Mazsike-Szalon vendége Fellegi Ádám zongoraművész volt.
2. Az Országos Rabbiképző Intézetben a péntek esti kidus
vendége Várnai Judit izraeli nagykövet volt.
május 13.
1. Kertész Imrét Herder-díjjal tüntették ki a bécsi
egyetemen.
2. A Bálint Zsidó közösségi Ház vendége Hernádi Judit
színművésznő volt.
május 14.
1. A Mazsike és a Szombat című folyóirat Zsidó
sajtótörténeti konferenciát rendezett a Közép- és Kelet-
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Európai Környezetfejlesztési Intézetben (Bp. VI. Andrássy u.
23.). Bevezetőt Komoróczy Géza mondott, az előadások után a
mai magyar-zsidó sajtó képviselőivel kerekasztal-beszélgetésre
került sor. Az előadások: Rónai Ádám István „Zsidó hagyomány
és sajtó: A lason hara (a rossznyelv) problémája”; Komoróczy
Szonja „Ben-Chanja: egy zsidó tudományos folyóirat”; Raj Tamás
„A héber és a jiddis sajtó Magyarországon”; Róbert Péter „Az
Egyenlőség a század végén. Ortodox-neológ viták a századvégi
zsidó sajtóban különös tekintettel az Egyenlőségre”; Bányai
Viktória „A magyarországi zsidó sajtótörténet 1868-ig”; Welker
Árpád „Az 1880-as évek antiszemitizmusa a sajtó tükrében”;
Hajdú Tibor „A zsidókérdés 1918/19-ben a magyar sajtóban”;
Radnóti Zoltán „A neológ rabbikar képe és önképe a magyarzsidó sajtóban”; Bacskai Sándor „Három nemzedék az ortodox
zsidó sajtóban: a Groszberg-család”; Schweitzer Gábor „A
cionista magyar sajtó története”; Barabás Györgyi „Magyarzsidó iskolai értesítők és sajtója”; Szalai Pál „Zsolt Béla és
a Haladás”; Pelle János „Zsidóság és sajtó Magyarországon: a
diszkrimináció évei”; Szabó Miklós „Zsidóság és sajtó
Magyarországon 1945. után”. A konferenciáról Novák Attila
készített összefoglalót a Szombat 2000/7. számában (30-32.
p.).
2. A Kozma utcai temetőben kísérték utolsó útjára Pauk Anna
vasdiplomás énektanárt.
3. A szegedi hitközség közgyűlésén új vezetőséget
választottak. Az elnök továbbra is Lednitzky András, az
ügyvezető elnök Gróf Imre lett. Az alelnöki tisztséget Pollák
László és Somló Zoltán tölti be. Elöljárósági tagnak Ágai
Zsuzsát, Donáth Miklóst, Ernst Henriket, Köves Györgyöt,
Leichter Ákost, Mátrai Lászlót, Móricz Juditot, Polgár Gyulát,
Salamon Istvánt és Tapper Ágnest választották. A közgyűlés a
vezetőség beszámolóját - benne a két alapítvány, a Hagyomány
Szociális és a Zsinagógáért Alapítvány beszámolóját is elfogadta.
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május 15.
1. Hegedűs Géza tiszteletére avatott emléktáblát a főváros
az író egykori lakóháza falán, a XIII. kerületi Ditrói Mór
utca 3-ban. Az író, műfordító Lipótváros díszpolgára is volt.
2. Az Új Élet 2000. május 15-én megjelent számának 5 oldalán
Schweitzer Gábor közölt vitairatot „Új hitközségi alkotmányt”
címmel. A reformok szükségességének megfogalmazására az
indította a szerzőt, hogy a 90-es évek elején kidolgozott két
hitközségi alapszabály már nem ad megfelelő keretet ahhoz,
hogy egy szűk eliten kívül a zsidóság széles rétegeit bevonja
a zsidó közéletbe. A szerző véleménye szerint az 1999-ben
megválasztott új vezetőség első feladata az alapszabály
módosítása lett volna, ám ez mindmáig késik. A hitközségi
közélet pedig nem vonzza a magyarországi aktivizálható
zsidóság rétegeit és képviselőit. Schweitzer Gábor hat pontban
foglalja össze a legfontosabb tennivalókat. Az első, hogy az
1990. évi IV. számú törvény értelmében az önálló egyházként
bejegyzett Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita
Hitközségnek (Maoih) el kell döntenie, hogy önálló egyház
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kíván lenni, vagy a Mazsihisz tagja. Másodikként tisztázni
szükséges, hogy melyek azok a halachikus normák, amelyek
hitközség felépítésére és működésére vonatkoznak. A Sulchan
Áruch értelmezése körül kialakult polémia már a 19 században
is három részre szakította a zsidóságot. Harmadikként a
jelenleg kizárólag világi vezetés alatt álló hitközség
vezetésében helyet kell biztosítani a rabbik számára is.
Negyedszer felül kell vizsgálni a Mazsihisz szervezeti
felépítését. Ötödször a Bzsh átszervezése elkerülhetetlen,
ezért a templomkörzeteket önálló hitközséggé kell alakítani.
Hatodszor a szolgálatot teljesítő rabbik munkáját koordinálni
kell. A szerző véleménye szerint közösség centrikus és
hatékony működésre kell törekednie a zsidóság vezetőinek, s ez
elkerülhetetlen reformok, alapszabály-módosítás nélkül. A
vitairat előzménye egy még az év januárjában a Mazsihisz és a
Bzsh megválasztott új vezetőihez eljuttatott reformjavaslat
volt, melyet Gábor György és Schweitzer Gábor írt alá. A
levélre érdemi válasz nem érkezett, ezért annak szövegét mely lényegében megegyezik a vitairat javaslataival - az Új
Élet 2000. július 1-jei száma közölte 3-ik oldalán. Lancz
Tibor Bzsh elnök az Új Élet 2000. június 1-jei számában
elutasította a javaslatokat. Tordai Péter Mazsihisz elnök a
2000. július 1-jei számban közölte, hogy a hitközség
alapszabályának módosításához hozzáfogtak, ám az hosszabb
folyamat lesz, mint szeretnék. Közölte, hogy a világ nem
ortodox zsidó hitközségeinek vezetői mindenütt világi
személyek, a rabbik pedig alkalmazásban vannak. Tordai
reményét fejezte ki, hogy a Bzsh is az egész zsidóség érdekeit
szolgálja és nem a rivalizálás vezérli, amikor úgy
nyilatkozik, hogy a Bzsh nélkül nem lenne Mazsihisz. Tordai az
oktatás fejlesztését tartja stratégiai fontosságúnak, ennek
alátámasztására az Or-Zse fejlesztését hozta fel példának. Az
Új Élet 2000. július 15-i számának 5. oldalán Schweitzer Gábor
válaszcikke jelent meg Lancz Tibor és Tordai Péter
hozzászólásához, valamint ugyanitt kapott helyet Breitner
Miklós Gilád írása is „A magyarországi zsidóság jövője”
címmel. Schweitzer újra kiállt a Bzsh és a Mazsihisz
különválasztása, valamint a rabbik helyének és szerepének
erősítése mellett a hitközségi elöljáróságban. Nevezetesen a
világi és egyházi vezetés egyenlő jogai mellett érvelt.
Breitner az ifjúság bevonását sürgette a hitközségi életbe. A
lap 2000. augusztus elsejei számában Pollák Jenő, a
számvizsgáló bizottság tagja, 2000. augusztus 15-i számában
Porscht Frigyes szólt a vitához. Gábor György „Ködképek” című
írásával zárult a vita a lap 2000. szeptember elsejei
számában.
május 17-18.
A Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium adott helyet
„A vallások és az európai integráció” című konferenciának,
amely az 1998-ban Pannonhalmán rendezett „Gondolatok a Soáról”
című konferencia folytatásának szántak a rendezők. A fő
szervezők az Országos Főrabbi Hivatal, a Magyar Pax Romana
Fórum és a Pannonhalmi Főapátság voltak. A konferencia
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fővédnöke Martonyi János külügyminiszter volt, a szponzorálást
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Soros
Alapítvány vállalták. A konferencia előtt a Balassi Kiadó
megjelentetett válogatását az „Európai Szemmel” című folyóirat
korábbi, témába vágó cikkeiből „A vallások és az európai
integráció” címmel. (A kiadvány később kiadott második kötete
a konferencia anyagát tartalmazza.) A megnyitón felszólalt
Martonyi János külügyminiszter. Előadást tartott többek között
Engel Pál, Granasztói György, Häfenscher Károly, Heller Ágnes,
Lukács László, Pásztor János, Poszler György, Gerő András
történész, Halmai Gábor alkotmányjogász, Schweitzer József
országos főrabbi és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, és
több kisegyház képviselője. A konferencia előtt nyitották meg
Féner Tamás állandó kiállítását az iskolában. A fotóművész az
„…és beszéld el fiadnak…” című, több helyen bemutatott
kiállításának 19 darabját adományozta a Scheiber Iskolának.
Rónai András, a Habima örökös tagja Zsoldos Sándor „24-en
voltunk” című versét mondta el. A konferencia kerekasztalbeszélgetéssel zárult.
május 19.
1. Az Országos Rabbiképző Intézetben a péntek esti kidus
vendége Pressburger György író volt.
2. A Terézvárosi Önkormányzat képviselőtestülete emléktáblát
avatott Vázsonyi János politikus (Vázsonyi Vilmos fia) egykori
lakóházának falán a VI. Liszt Ferenc tér 2 alatt.
május 21.
Vaclav Havel cseh elnök éberségre szólította fel az új
évezred nemzedékeit az újabb faji, nemzeti és vallási
konfliktusokkal szemben a Teresienstadtban rendezett holocaust
emlékünnepségen.
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május 21-24.
Tel-Avivban magyar napokat rendeztek a magyar-izraeli
gazdasági, kereskedelmi és turisztikai kapcsolatok főbb
szereplőinek részvételével. Többek között jelen volt Vadas
Vera, a budapesti Aviv Travel Iroda vezetője, a rendezvény
magyar házigazdája, a Tiszaújvárosi Ipari Park, az Egervin és
a Dentalcoop is.
május 23.
A Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta az Országos
Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem Rabbiképző, Judaisztika
tanárképző és Zsidó szociális munkás szakát. A szakok
minősítése: Erős. (Lehetséges minősítések: kiváló, erős,
megfelelő, nem megfelelő.) Az akkreditáció azokra a szakokra
terjedt ki, amelyeken már volt végzős hallgató. A
Liturgiatörténeti, a Kántorképző és a Zsidó művelődéstörténeti
szak minősítése 2002. december 31-ig befejeződött. Az egyetem
rektora Schőner Alfréd, rektor-helyettes Staller Tamás. A
rektori tanács tagjai: Schőner Alfréd, Staller Tamás, Ungárné
Komoly Judit, Borsányi-Schmidt Ferenc könyvtárigazgató, Kocsis
Péter főtitkár. A Rabbinikus Tudományok Karát Schőner Alfréd
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vezette. A karhoz tartozó Szentírás- és Talmudtudományi
Tanszék vezetője Schőner Alfréd. A Liturgia Tanszéket Kármán
György, a Történelem és Vallásbölcselet Tanszék vezetője
Haraszti György, a Zsidó Művelődéstörténet Tanszéké Lichtmann
Tamás. A Főiskolai Kar (Pedagógium) vezetője Ungárné Komoly
Judit, ő vezeti a Neveléstudományi és Szociális Munka
Tanszéket is. Az egyetem művelődéstörténet előadói: Babits
Antal, Borsányi-Schmidt Ferenc, Ferenczi László, Gábor György,
Götz Eszter, Hajdú István, Heller Ágnes, Kiss Endre, Lichtmann
Tamás, Nádasdi Ádám, Szabolcsi Miklós, Szegő György, Ungvári
Tamás, Veres András, Voigt Vilmos. Nyelvtanárok: Sulamit
Aloni, Grosser Tamás, Kárpáti Judit Márta, Schőner Alfrédné,
Háberman Zoltán, Eliezer Slomovits, Zakar Anna, Németh Zoltán.
A talmudtudomány és judaisztika előadói: Deutsch Gábor, Domán
István, Frölich Róbert, Oberlander Baruch, Schőner Alfréd,
Feuermann László, Földi József, Hunyadi László, Lózsy Tamás,
Oláh János, Schönberger András, Radnóti Zoltán. A liturgia
szakon Doff Imre, Fekete László, Kármán György, Kerekes Béla,
Klein Ervin, Timár Károly oktatott. A történelem tanszék
oktatói Babits Antal, Bence György, Haraszti György, Róbert
Péter, Salamon Iván, Staller Tamás, Tucker Tamás voltak. A
Pedagógium oktatói: Aviva Krammer, Engländer Tibor, Fischer
Miklós, Fitz Zsuzsa, Gáti Oszkár, Hábermann Zoltán, Illy Luca,
Juhász Gábor, Kálmán János, Keményné Pálffy Katalin, Kertész
Erzsébet, Lantos Péterné, László Klára, Lévai Katalin, Mányai
Judit, Orbán Ferenc, Pollák Jenő, Popper Péter, Róth László,
Salamon Edit, Sommer László, Szeszler Anna, Talyigás Katalin,
Trencsényi László, Ungárné Komoly Judit, Urbanekné László
Judit.
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május 25.
A Mazsike és a Bálint Zsidó Közösségi Ház közös látogatást
szervezett a Nemzeti Galéria „Történelem - kép, Szemelvények
múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon” című tárlatának
meglátogatására. A tárlatot Zwikl András művészettörténész
mutatta be.
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május 26.
Gábor György: „A szentély és a vadak - Zsidó vallástörténeti
tanulmányok” című új kötetét Schweitzer József országos
főrabbi és Rugási Gyula filozófus mutatta be az Írók
könyvesboltjában. Lévai Júlia beszélgetett a szerzővel.
május 26-28.
„Zsidók a jövő Európájában” címmel másodszor rendezték meg
Debrecenben a Határon Túli Testvérhitközségek nemzetközi
konferenciáját mintegy 150 küldött részvételével. A külföldi
hitközségek közül a konferencián képviseltették magukat
Bukarest, Iasi, Kolozsvár, Arad, Pozsony, Érsekújvár,
Dunaszerdahely, Kassa és Szabadka küldöttei. A külföldi
delegációk mindegyike beszámolt az ottani hitközségi életről.
A Debreceni Hitközség által a keresztény-zsidó kapcsolatok
ápolásáért alapított Tolerancia-díjat Weisz Péter hitközségi
elnök adta át Szabó Magda írónak, Varga Magda operaénekesnek,
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Kocsis Elemér református püspöknek, Berényi Dénes
akadémikusnak, Székelyhidi Ágoston történésznek és Virágos
Mihály operaénekesnek. A konferenciát a kormány nevében
Torgyán József, miniszter és Semjén Zsolt helyettes
államtitkár köszöntötte. A konferenciáról „Az utódok
reménysége” című vallási műsor is tudósított 2000. június 29én. A konferencián szándéknyilatkozatot fogadtak el a Zsidó
Hitközségek és Közösségek Állandó Fórumának létrehozásáról. A
Fórumhoz csatlakozhatnak Albánia, Bulgária, Csehország és
Lengyelország képviselői is.

vé

május 28.
Az Újpesti zsinagógában Kálmán Tamás, Tóth Emil, Fekete
László és Klein Ervin főkántorok közreműködésével kántor
hangversenyt rendeztek.
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május 30.
1. Győrben a Városi Könyvtár Galériájában nyílt meg Baranyai
Edina fotóművész kiállítása Fókuszban a Szentföld címmel.
2. A Helikon Könyvesházban (VI. Bajcsy-Zsilinszky u. 37.)
Blankenstein Miklós, Frölich Róbert, Puskás Ildikó és Szabó
István beszélgetett a szerzővel, Hankiss Elemérrel a
„Beszélgetések életről és halálról” című új kötetéről.
Május elején tartották a Jeruzsálem melletti Ramot
Shapirában a nemzetközi Bibliaversenyt. A versenyen a
magyarországi zsidóságot az itthoni verseny első helyezettje,
a Lauderes Selmeczi Tamar képviselte.
Május végén a Magyar Auschwitz Alapítvány ügyfélszolgálata a
VII. Damjanich u. 9-ből az V. Báthory u. 10-be költözött.
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Májusban Mazsihiszhez látogatott a koppenhágai hitközség
Békési Ildikó vezetésével, valamint a münsteri evangélikus
papi szeminárium delegációja. Lazarovits Ernő tájékoztatta a
vendégeket a magyarországi zsidóság helyzetéről.
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Május végén 39 ország 630 képviselőjének jelenlétében
Barcelonában rendezte a párizsi székhelyű European Council of
Jewish Communities vezetőinek tanácskozását. A tanácskozáson
részt vettek az Európán kívüli hitközségek csúcsvezetői is. A
tanácskozás témái voltak: Miként lehet visszacsábítani a
hiányzó (20-45 éves) generációt a zsidóságba? Zsidó együttélés
az erősödő polarizáció világában; Vezetés és közösség: a jövő
tervezésének kihívása. Magyarországot a tanácskozáson Tordai
Péter, Bán György, Olti Ferenc és Szeszler Anna képviselte.
Egész napos rendezvénnyel emlékeztek a Scheiber Iskolában
Löw Lipótra. Korn Gábor igazgató és Lőwy Tamás főrabbi,
vallási igazgató megnyitója után az iskola tanulói és
történészek tartottak előadást Löw Lipótról és koráról.
A Jugoszláviai Hitközségek Szövetsége az 1999 tavaszi háború
idején a Mazsihisztől és magánszemélyektől kapott segítséget
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megköszönve Megillát és elismerő oklevelet adott át Tordai
Péternek és Zoltai Gusztávnak, a Mazsihisz vezetőinek,
Schweitzer József országos főrabbinak, Eliezer Giládnak, a
Szuchnut által nyújtott segítségért, Szeszlér Tibornak, a
B,nai B,rith képviselőjének, Fischer Miklósnak a Bálint Zsidó
Közösségi Ház igazgatójának, Ács Katalinnak a Lauder Iskola
tanárának, Sámuel Györgynek a Szeretetkórház munkatársának,
Talyigás Katalinnak, a Wizo, Gönci Péternek, a Szociális
Segély Alapítvány képviselőjének. A JOINT által nyújtott
támogatásért Israel Sela kapott elismerést, Kelemen Katalin
rabbi, Csizmás Attiláné, Daru Ildikó, Domán Istvánné, Kardos
Péterné, Kádár Kata, Márkus Géza, Faludi Márta, Hollós
Györgyné, Salamon Zoltánné, Vadász Gábor és felesége, Soós
Ágnes, Frank Magda, Beerné Pollák Zsuzsa, Bollmann Györgyi,
Krausz György, Joszi Croitoru és Cheddo Popper
magánszemélyként nyújtott segítséget.
A Hunyadi téri körzetben Beer Vilmos emlékére rendezték meg
a Talmud-Tóra versenyt.
Az Amerikai Alapítványi Iskola igazgatója, Eliezer Rokach
távozott posztjáról.
A határon túli magyar egyházi iskolafenntartók számára
rendezett konferencián Sommer László, a Mazsihisz oktatási
osztályának vezetője tartott előadást. A beszéd szövege
megjelent az Új Élet 2000. július 1-jei számának 2. oldalán.
Cfát díszpolgárává választották a Lusztig házaspárt, a
Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumának
létrehozóit.
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A Washington DC-ből érkezett hitközségi delegációt a Bálint
Zsidó Közösségi Házban fogadta Talyigás Katalin, a Zsidó
Szociális Segélyalapítvány, és Israel Sela a Magyarországi
Joint Iroda vezetője. A két szervezet tevékenységéről
beszámolót hallgattak meg a vendégek, Ted B. Farber a
Washington állami hitközség ügyvezető igazgatója szervezetének
tevékenységéről beszélt. Kovács András szociológus ismertette
az ELTE Szociológiai Intézete által készített felvétel
előzetes eredményeit.
Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának 55
évfordulóján a Measz és a Nüb a Millennium évében Magyar
Nemzeti Zarándoklatot szervezett a tábor helyére. A
zarándoklathoz csatlakozhattak települések, politikai pártok,
társadalmi szervezetek magánszemélyek oktatási intézménye is.
A zarándoklaton mintegy 150 fő vett részt. A tábor központi
emlékművének talapzatán elhelyezték Göncz Árpád köztársasági
elnök, a Magyar Országgyűlés, a parlamenti politikai pártok (a
MIÉP kivételével), Budapest, valamint a megyei önkormányzatok
koszorúit is. Beszédet mondott Szenes Iván a Nüb, és Fodor
István, a Measz elnöke, valamint Kardos Péter főrabbi.
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A Remény 2000/2 számában Hovanyecz László közölt tanulmányt
a holocaust iskolai tanításának szépirodalmi vonatkozásairól
„Ami előtte volt és ami utána van” címmel (17-23. p.). Szita
Szabolcs „A szabadság krimije - A mauthauseni deportáltak
küzdelme a hazatérésért 1945-ben” című tanulmánya (31-46. p.).
Ugyanebben a számban a túlélők egykorú beszámolói, és más
dokumentumok felhasználásával a táborok felszámolása utáni
helyzetet, valamint a Joint, az Országos Zsidó Segítő
Bizottság (OZSSB) és a Deportáltakat Gondozó Bizottság (DEGOB)
tevékenységét mutatja be Csillag István „Kozma u. 6. - Emberek
és sírkövek” című tanulmánya (67-74. p.).
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A Kritika 2000/májusi számában beszélgetést közöl Eric
Hobsbawn-nal „Sokat köszönhetek Marxnak” címmel (35-38. p.).
Az interjút Joachim Meinert készítette a Sinn und Forum
januári számában. A magyar szöveg Glavina Zsuzsa fordítása.
június hónap

június 1.
1. A Scheiber Sándor Iskola hat növendékét kerékpáros
huligánok világos nappal megtámadták, és megverték az iskola
közelében. A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma nevében
Hanti Vilmos elnök, a Roma Polgárjogi Alapítvány nevében
Horváth Aladár elnök közleményben szólította fel a felelős
kormányzati szervezeteket, hogy lépjenek fel a hasonló
jelenségekkel szemben.
2. A könyvhétre érkezett Miriam Akaiva írónő volt a vendége
a Bálint Zsidó Közösségi Háznak, ahol Mezei András
beszélgetett a vendéggel „Lombhullás” címen magyarul frissen
megjelent könyvéről.
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június 2.
Az Osiris Kiadó a szerzők közreműködésével mutatta be Vermes
Géza „Gondviselésszerű véletlenek” címmel megjelent
önéletrajzát, és Komoróczy Géza „Holocaust. A pernye beleég a
bőrünkbe” című tanulmánykötetét a könyvesház Veres Pálné utcai
termében.
június 3.
A Népszava 2000. június 3-án megjelent „Szép Szó”
mellékletében Ember Mária közölt tanulmányt „Küzdelem a vidék
zsidóságáért” címmel (4. p.) a Svájcban felbukkant Lauer
Kálmán féle irathagyaték felhasználásával. A tanulmány eddig
részben ismeretlen összefüggéseket tárt fel a Budapesten
működő svéd misszió és a Nemzetközi Vöröskereszt embermentő
tevékenységéről.
június 4.
1. A Magyarország - Izrael barátságos labdarúgó mérkőzésen a
szurkolók egy csoportja zsidóellenes, rasszista jelszavakat
skandált. A meccseken elszaporodó antiszemita randalírozás, a
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temetőgyalázások, valamint nemrég a Scheiber Iskola diákjai
ellen elkövetett huliganizmus indította a Mazsihisz vezetőit
arra, hogy határozottabb fellépést sürgessenek a rasszista
megnyilvánulások visszaszorítására. Tordai Péter elnök a
Népszabadság 2000. június 6-i számában úgy nyilatkozott, hogy
a még tavaly szeptemberben a kormányfő felkérésére kidolgozott
egy tervezetet a Btk szigorítására, amely nyugati mintára
tiltaná a holocaust-tagadást és a gyűlöletkeltést. Az
indítványra eddig nem érkezett válasz.
2. A Budai Micve Klub szervezett „Városnéző séta zsidó
szemmel” program keretében látogatást Szentendre és Pócsmegyer
zsidó emlékeihez. Pócsmegyeren megtekintették a felújított
zsidótemetőt, Szentendrén a kis zsinagógát, az Ámos Imre és
Anna Margit Múzeumot.
3. A Goldmark Teremben „A zsidóság a XXI. századi
Magyarországon” címmel rendezett szimpóziumot a Mazsihisz és a
Bzsh. A meghívott előadók közül Kovács András, Angelusz Róbert
és Tardos Róbert az ELTE Szociológiai Intézete által tavaly
készített felmérés első eredményeit ismertették. Staller
Tamás, az OR-ZsE rektor-helyettese „Egy gyilkosság anatómiája”
címmel az antiszemitizmus történetéről szólt. Deák Gábor
újságíró a rendszerváltás utáni évek zsidó közéletről és
oktatásról tartott előadást. Schweitzer József országos
főrabbi hozzászólásában kifogásolta, hogy a konferencia eddigi
szakaszában egyetlen szó sem esett a zsidó közélet
legfontosabb fórumáról, a templomról. Schönberger András pécsi
főrabbi „Hitközségek ma és holnap” címmel, Gergely Judit
professzor pedig „A hagyományok debreceni őrzői” címmel
tartott előadást. Stark Tamás történész, az OR-Zse tanára
becsléseit ismertette a mai Magyarországon élő zsidóság
számáról, nemek szerinti és kor szerinti megoszlásáról.
Haraszti György történész, az OR-Zse tanszékvezetője „A
globalizáció és a zsidóság asszimilációja” címmel tartott
előadást. Popper Péter pszichológus, az OR-Zse tanára a
globalizáció és a fundamentalizmus összefüggéseiről beszélt.
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június 8.
A Dohány utcai zsinagógában leányavatást tartottak.
június 10.
A Párizsban Akkreditált Nagykövetek Díját a Párizsban élő 90
éves magyar származású Fejtő Ferenc történész-újságírónak
ítélték oda. A díjat formálisan a vele készült 1999-ben
megjelent „A század utasa” című interjúkötetéért kapta,
valójában azonban a díj több évtizedes munkásságának
elismerése. A kitüntetés kapcsán a HVG 2000. július 1-i
számában Illényi Balázs készített interjút „Fejtő Ferenc
életműdíja - Egy független utazó” címmel (64-67. p.).
június 12.
Négy hétig tartott a zsidó zenei fesztivál Londonban. A
tizedszer megrendezett fesztiválon az Országos Rabbiképző
Goldmark kórusa Goldmark Károly, Kadosa Pál, Ligeti György és
Weiner Leó műveiből adott műsort a Magyar Kulturális
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Központban. Ugyanitt nyílt kiállítás Paraszkay György
fotóművész zsidó sírokról készült képeiből. Kármán György
rofesszor, az ORI orgonistája kerekasztal-beszélgetést
rendezett a magyarországi zsidók helyzetéről, majd
hangversenyt adott Pérczey Kornélia énekművész, Tóth Emil
főkántor és Miriam Brickman zongoraművész közreműködésével. A
koncerten megjelent Leopold de Rotschild báró, valamint a
fesztivált finanszírozó Lord Brittan Spinnethane, Bogyay
Katalin, a londoni Magyar Intézet igazgatója, és a londoni
magyar nagykövet is. A St. Jones koncert teremben neves
művészek előadásában magyar zeneszerzők műveit válogatták
össze. Bartók Béla, Kósa György, Pártos Ödön, Seiber Mátyás és
Weiner Leó műveit Pauk György, Rivka Golani és Ian Brown
szólaltatták meg a Callio kvartettel közösen.
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június 13.
1. Auschwitzban az egykori tábor helyén létesített kiállító
teremben az első fogolyszállítmány 60 évvel ezelőtti
megérkezésének évfordulója alkalmából nyílt kiállítás. A déllengyelországi Tarnów városából 1940. június 14-én érkezett
728 főnyi fogoly érkezésétől számítják a tábor működését.
Tarnówban a városi tanács ünnepi ülésen emlékezett meg a 60
évvel ezelőtt történtekről. A megemlékezésen részt vett 40
túlélő is, akik az egykori gyülekezőhelyen emelt emlékművet
megkoszorúzták.
2. Meghalt Ságvári Ágnes, az Országos Levéltár nyugalmazott
igazgatója (1928-2000).
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június 15.
1. 66 éves korában meghalt Bollmann Györgyi, a Mazsike egyik
alapítója.
2. Az Új Életben megjelent a Cödoko adománygyűjtési
felhívása a jászberényi temető rendbehozatalára.
3. Az Új Élet 2000. június 15-én megjelent számának második
oldalán olvasható a Mazsihisz által támogatott 53 pályázat
listája. A mintegy 20 millió forint támogatásból részesült
többek között a Molnár Károly Honismereti Alapítvány „A
szécsényi izraelita iskola” történetének megjelentetésére; a
Balassi Kiadó Cohen. A.: „A Halus ellenállása” című kötet
kiadásához; Az „Erőltetett menet” című film készítéséhez a
Bárány - Olive Art Művészeti KKt; Haraszti György „Az 1848.
évi zsidó összeírás” megjelentetéséhez; Pruzsinszky Sándor „A
tiszaeszlári vérvádper” drámai feldolgozásához; „Új Exodus”
címmel dokumentumfilm forgatásához Erdei Grünwald Mihály;
Fellegi Balázs „A jiddis dalok” kiadásához; Horváth László „A
gyöngyösi zsidóság története” című könyv kiadásához; Kékesi
Zsolt „A magyarországi zsidóság története” című Tvdokumentumfilm elkészítéséhez; Kertész Péter az „Árvaházi
világtalálkozó” című könyv kiadásához; A Kisvárdai Baráti Kör
a zsidó élet emlékeinek gyűjtéséhez; a Veszprémi Zsidó
Örökségi Alapítvány zsidó helytörténeti kiadvány
megjelentetéséhez; Winter Péter a magyarországi temetők
felmérésének megjelentetéséhez; Zelenák I.- Galambos J.
„Tokaji zsidó emlékek” című kötet kiadásához.
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június 18.
1. A Velencei-tó környéke zsidóságának deportálására
emlékeztek Kápolnásnyéken a Közúti Igazgatóság tanácstermében.
Beer Iván „A magyar zsidóság útkeresései a holocaust után”
címmel, Croitoru, Joszi „Területmegosztás – szükségszerűség és
buktatók” címmel tartott előadást. Az emléknap a
zsidótemetőben tartott közös istentisztelettel ért véget.
2. Jánoshalmán 20 fő részvételével megalakították a Hosana
Jánoshalmai Zsidók Egyesületét és megválasztották az egyesület
tisztségviselőit. Elnök: Kurcz Ferenc, tagok: Balogh Ferenc,
Hajabács Júlia, Reichard Sándor és Zádor Ede.
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június 18-23.
„A francia filmművészet és a Shoah” címmel rendeztek
filmvetítést és konferenciát a Francia Intézetben (I. Fő u.
17.). Levetítették Claude Lanzmann „Shoah” című
dokumentumfilmjét, Jacques Doillon „Egy zacskó golyó”, és
Marcel Ophüls „Bánat és könyörület” című filmjét. Annette
Wieviorka francia soa-szakértő „Van-e történeti értéke a
tanúságtételnek?” címmel tartott előadást. A rendezvény
alkalmából az ÉS 2000. június 16-i számában Aradi Péter
készített interjút Annette Wieviorkával „Tanúságtétel és
hitelesség” címmel. (7. p.).
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június 19.
1. A Bacher Vilmos díj kitüntetettje 2000-ben Pinchas Artzi,
a Bar-Ilan-i Egyetem professzora, egykori győri rabbi. Az
emlékérmet a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében
adták át. Laudációt Komoróczy Géza professzor mondott. A
kitüntetett „Nemzetközi kapcsolatok az ókori Közel-Keleten és
a Bibliában” címmel tartotta meg előadással köszönte meg a
jutalmat. Bacher Vilmos születésének 150 évfordulójára
Schweitzer József országos főrabbi emlékezett.
2. Budapesten tartotta kongresszusát a Keren Hajeszod
segélyalapítvány, amely a 60 évnyi szünet után újra
megalakított magyarországi tagozatával együtt 42 országban
gyűjt adományokat elsősorban az Izraelbe történő bevándorlás
támogatására. A szervezet megalakulásának 80. évfordulóján a
Hilton Hotelben rendezett kongresszuson Martonyi János
külügyminiszter arról beszélt, hogy küzdeni kell az
antiszemitizmus minden megnyilvánulása ellen. A konferencia
második napján rendezett műsoros gálaest díszvendége Göncz
Árpád köztársasági elnök volt, aki a magyar társadalom nevében
mondott köszönetet a szervezet tevékenységéért. Avi Pazner, a
Keren Hajeszod világtanácsának elnöke bemutatta az izraeli
központú segélyszervezet jelenlévő vezetőit. Bejelentette,
hogy a magyar tagozat elnöke Zoltai Gusztáv, a bizottság
tagjai Suchman Tamás, Székely Gábor, Vadas Vera, Heisler
András és Dési János. Az est filmvetítéssel zárult, melynek
témája az 1991-es orosz alija volt. A konferencia végén a
résztvevők megkoszorúzták a vizafogói holocaust emlékművet. A
főváros nevében Szolnoki Andrea alpolgármester koszorúzott.
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június 21-22.
Goldziher Ignác születésének 150 évfordulóján
emlékkonferenciát rendezett a Magyar Tudományok Akadémia
Könyvtárának Keleti Gyűjteménye. A konferenciát az MTA
Székházban Hazai György akadémikus nyitotta meg. Az első napon
elhangzott előadások: Ess, Josef van (Tübingen): Goldziher as
a contemporary of Islam reform; Strohmaier, Gotthard (Berlin):
Ulum al-awail and orthodoxy: A famous monograph of Goldziher
revisited; Szombathy Zoltán: Some notes of the impact of the
Shuubiyya on Arabic geneology; Larsson, Göran (Göteborg):
Goldziher on the Shuubiyya movement; Tüske László: Are there
Hellenistic fregments in Ibn Tabataba,s Iyar al-shiir?;
Hanisch, Ludmila(Halle): Some observations concerning the
reception of Goldziher,s works in Germany; Fodor Sándor:
Goldziher and magic in the Islamic world; Koningsveld, P.S.
van (Leiden): The Arabic translation of „Vorlesungen über den
Islam”; Jungraithmayr, Hermann (Frankfurt): Hamitosemitic
features of Chadic; Hopkins, Simon (Jerusalem): The language
studies of Ignaz Goldziher; Takács Gábor (Frankfurt): Sun and
Moon in Semitic abd Egyptian (set in an Afro-Asiatic context);
Skjaervo, Oktor P. (Cambridge): Goldziher and Iranian elements
of Islam; Beeri, Tova (Jerusalem): Intriguing fate of a Geniza
document: Goldziher,s contribution to the study of Hebrew
poetry in Babylon; Hídvégi Máté: Immanuel Löw,s letters to
Ignaz Goldziher; Ormos István: Ignaz Goldziher and Max Herz
Pasha: their friendship as reflected in their corraspondence
to Goldziher; Apor Éva: Goldziher and the Oriental Collection
- past, present and future. A rendezvény másnapján a
konferencia résztvevői ellátogattak Székesfehérvárra, ahol
megkoszorúzták Goldziher szülőházát a Juhász Gyula és az
Oskola utca sarkán. A szülőháznál beszédet mondott
Warvasovszky Tihamér székesfehérvári polgármester, Domsa
Alojzia, az MTA Könyvtárának igazgató-helyettese és Fodor
Sándor, az ELTE Orientalisztikai Intézetének igazgatója.
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június 20.
1. A Vizafogó utcai és a Dohány utcai Wallenberg
emlékparkban a holocaust áldozatainak emlékművénél tartott
megemlékezéseken jelen voltak a Keren Hayesod képviselői, és
az iroda vezetője, Zoltai Gusztáv is.
2. Az Oktatási Minisztérium pályázatot írt ki a
középiskolások számára készítendő Holocaust-Soá című oktatási
segédkönyv megírására. A pályázat beadásának határideje
november 30.
június 22.
1. Három egymást követő csütörtökön este a Bzsh Dísztermében
a Zsikk szervezett programot a Budapester Klezmer Band
felléptével, és azt követően ételkóstolóval „Klezmer koncert
zsidó ízekkel” címmel
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban műhelykonferenciát
rendezett az Or-zse Művelődéstörténeti Tanszéke „Demokrácia nyilvánosság – gyűlöletbeszéd” címmel.
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június 23.
Drezdában lerakták az új zsinagóga alapkövét. KeletNémetországban ez volt az első zsinagóga, amelyet holocaust
után avattak 2001. november 9-én, a drezdai ó-zsinagóga
lerombolásának, az 1938-as „kristályéjszaka” évfordulóján. A
zsinagóga 21 millió márkás költségéből 8-8 milliót Drezda
önkormányzata, illetve a tartományi vezetés viselt, a többit
nemzetközi adományokból gyűjtötték össze. Günter Blobel az
orvosi Nobel-dijért 1999-ben kapott csaknem kétmillió eurót
teljes egészében a drezdai zsinagóga, illetőleg a Frauenkirche
újjáépítésére ajánlotta fel. A templom avatásán a német zsidó
hitközség vezetőin kívül jelen volt és beszédet mondott a
szász tartományi kormányzó is.
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június 27.
Lichtmann Tamás tartott előadást „Eszkatológia a mai zsidó
vallásban” címmel azon az eszkatológia konferencián, amelyet
az Evangélikus Hittudományi Egyetem (XIV. Bp. Rózsavölgyi köz
3.) rendezett. Kozma Zsolt Kolozsvárról „Az eszkatológia és az
etika összefüggései az Ószövetségben. JHVH eszkatológikus
megjelenése, mint reménységének forrása” címmel tartott
előadást.
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június 30.
Kofi Annan, ENSZ főtitkár és felesége – aki Raoul Wallenberg
unokatestvére – látogatást tett a Raoul Wallenberg
Egyesületben. Megkoszorúzták a XIII. Szent István parkban lévő
emléktáblát, az eseményen jelen volt Demszky Gábor
főpolgármester is.
2. Az Or-Zse évzáró ünnepségén adták át Róna Aser és Rónai
Ádám Istvánnak rabbi diplomájukat. Az intézmény 123 éves
történetében először fordult elő, hogy a végzett rabbikat nem
szentelték fel. Az avatás a végzett diákok kérésére maradt el,
mivel az ortodoxia felé fordult két rabbi számára a neológ
szertartás egyes elemei vállalhatatlanoknak bizonyultak.
(Bővebben: in: Szombat 2000/7 „Rabbik, avatás nélkül 8-9. p.)
A pályakezdő kollégákat Domán István főrabbi köszöntötte. Az
egyetem 11 hallgató kapott diplomát az évzárón. Három
szociális munkás (Cernov Mircea, Faludi Márta, Soós Ágnes),
hat judaisztikai tanár (Heuduska Zsófia, Németh Zoltán,
Schmideg Viktória, Szerdócz Bianka, Virányi Gábor, és Somogyi
Eszter) kezdte pályáját az ősztől. A végzett hallgatókat
Schőner Alfréd rektor köszöntötte. Az elmúlt tanév kiemelkedő
eseményeként értékelte az intézmény egyetemmé válását. A
diplomakiosztóra az egyetemi tanács nyilvános ülésén került
sor. Az elnökségben helyet foglaltak az egyetemi tanács
tagjai: Schőner Alfréd rektor, Domán István főrabbi, a
vizsgabizottság elnöke, Staller Tamás, rektor-helyettes,
Ungárné Komoly Judit főigazgató-helyettes, Borsányi-Schmidt
Ferenc könyvtárigazgató, Sommer László, az oktatási bizottság
vezetője és Kocsis Péter titkár. A Mazsihisz és a Bzsh
vezetőin kívül megjelent, és énekelt Gora Sharon indianapolisi
főkántor is.
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Steven Spielberg és a Shoah Alapítvány Szász János Európadíjas filmrendezőt kérte fel a kelet-európai holocaustról
szóló tévéfilmsorozat magyarországi részének rendezésére. A
film készítéséhez az Intercom hirdetések útján kísérelte meg
összegyűjteni az 1930-1945 között készült amatőr-, és
dokumentumfilmeket. A film 56 perces lett, s a Los Angelesben
rendezett magyar filmhét keretében mutatták be október 8-án „A
holocaust szemei” címmel.
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Az Élet és Irodalom 2000. június 6-i számában jelent meg
Geréby György és Rugási Gyula tanulmánya „A csodálatos
bizonyítás - „zsidó nemzeti Hybris” és „politikai
messianizmus” címmel (12-13. p.). A szerzők az „Igen” című
katolikus lap 1999/márciusi számát elemzik, amelynek
szerkesztése a húszas évek antiszemitizmusára emlékeztet. Az
ÉS-ben megjelent írás főleg Buji Ferenc „Keresztelő Szent
János és a zsidó politikai messianizmus” című tanulmányának
előítéletességét vizsgálja (Igen, 16-20. p.).

Másfél évi forgatás után elkészült Varga Ágota
dokumentumfilmje „Porrajmos, cigány holocaust” címmel. A
túlélők megszólaltatásával készült dokumentumfilmet a svájci
kormány által kezdeményezett segélyakció és a Magyar Történeti
Film Alapítvány támogatása tette lehetővé. A filmet a
televízió is bemutatta, ezen kívül a holocaustról szóló
tananyag rézévé is nyilvánították.
Az Erec 2000/júniusi számában Engländer Tibor „A cionista
mozgalom újjáéledése” című emlékező cikke foglalta össze a
Macisz tízéves történetét. A szervezetet 1990. április 1-én
jegyezték be társadalmi szervezetként.

ya

Június közepére elkészült az auschwitzi magyar kiállítás
szakmai anyaga. A munkába a kulturális tárca megbízásából
bekapcsolódott Szikossy Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgató-helyettese is.
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A Népszabadság 2000. június 7-én megjelent száma szerint (9.
p.) Szita Szabolcs Buchenwaldban folytatott kutatásai során
több 10 ezer Magyarországról deportált személy listájára
bukkant. Ezek között az 1944 szeptemberében (!) Sárvárról,
Komáromból és az év novemberében Budapestről elhurcoltak
listája is szerepel. A lista feldolgozása a Holocaust
Dokumentációs Központban történik.
Június elején Siófokon ünnepelték a Siófok-Natanja
testvérvárosi kapcsolat felvételének tízedik évfordulóját.
Bemutatták a Kálmán Imre Múzeum igazgatójának, Matyikó
Sebestyén Józsefnek új helytörténeti munkáját „Zsidók
Siófokon” címmel. A múzeum által kiadott kötethez Hegedűs Géza
írt előszót, az illusztrációkat Varga Imre, Szász Endre és
Fehér László készítette.

Az Eszmélet 2000 nyári (46) számában jelent meg KovácsEicher György izraeli történész tanulmánya „Miért nem
bombázták Auschwitz-Birkenaut?” címmel.
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A Múlt és Jövő 2000/2 számában Kőbányai János készített
interjút Schőner Alfréddal, az Or-Zse rektorával „A
világítótoronyból Ninivébe látni” címmel (9-29. p.).
Ugyanebben a számban olvasható Bloch Móric 1841-ban kelt írása
„Felszólítás egy magyar-zsidó tanítókat képző intézet ügyében”
címmel (30-31. p.) és Heller Bernát „Goldziher Ignác” című
tanulmánya (32-40. P.).

vé

A Szombat 2000/júniusi számában Stark Tamás becslése
olvasható „A magyarországi zsidóság létszámáról 67 ezer és 124
ezer között” címmel (9-10. p.).
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A Világosság 2000/6-7 számában Schöpflin Gyulát köszöntő
cikket jelentetett meg Török Petra (100-114. p.).
A Magyar Tudomány 2000/júniusi számában Füstöss László
tanulmánya jelent meg „A zseniális jövőbenéző – Gábor Dénes
(1900-1979)” címmel (757-768. p.).
Hódmezővásárhelyen az egykori zsidó elemi iskola két
tanterméből kialakított imaházat szenteltek fel. A
hódmezővásárhelyi hitközség nevében Vanderstein János elnök, a
Mazsihisz nevében Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, a város
önkormányzata nevében Novák Imre polgármester-helyettes
köszöntötte az egybegyűlteket. Az istentiszteletet Markovics
Zsolt rabbi és Weiss Ferenc főkántor és a Goldmark kórus
végezték.

ya

A História 2000/5-6. számában jelent meg Kozma István
tanulmánya „A névmagyarítások története” címmel.

M
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A Mozgó Világ 2000/júniusi számában jelent meg Sükösd Mihály
tanulmánya „A „zsidókérdés” Magyarországon” címmel, valamint
Frideczky Frigyes tanulmánya „Ahasvérus és Shylock” címmel.
A Barátság című folyóirat 2000/4 számában jelent meg Toronyi
Zsuzsanna tanulmánya „A zsidó élet ünnepei” címmel (2029. p.).
A Századvég 2000 nyári számában jelent meg Prepuk Anikó
tanulmánya „A zsidóság és a millennium” címmel 89-119. p.
A Századok 2000/3. számában jelent meg Csősz László
„Keresztény polgári értékek sérelme nélkül.” Gettósítás
Szolnokon” című tanulmánya (633-679.p.)

2000. július hónap
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július 1.
1. Az egykori kunszentmártoni zsinagóga gyűjtés
útján helyreállított épületében megnyitották a Bartók
Béla Termet. A Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány
támogatói között volt a Környezetvédelmi
Minisztérium, a Nemzeti Kultúráért Örökség
Minisztériuma, a washingtoni Holocaust Emlékmúzeum,
valamint magánszemélyek. A nyitó koncerten fellépett
az ELTE Eötvös Művészeti Egyesülete Baross Gábor
vezényletével. Az eseményen megjelent Várnai Judit
izraeli nagykövet is.
2. Az Új Élet 2000. július elsejei száma közölte a
Mazsök támogatások listáját (4. p.). Összesen 34,85
millió forintot osztott szét a kuratórium. A
legmagasabb odaítélt összeg 7 millió forint volt, ezt
a vidéki temetők felújítására és karbantartására adta
a közalapítvány. Az 52 támogatott között szerepel
például a B,nai B,rith által létrehozandó Zsidó
Dokumentációs Központ (1 millió Ft.); a Cfáti Múzeum
Magyar Támogatói Alapítvány szintén 1 millió forint
támogatásban részesült a zsidó temetőkben megmaradt
sírkövek feltárására és dokumentálására, zsidó tárgyú
emlékek, filmek, levéltéri kutatások, könyvek,
kazetták vásárlására és a Tokaji zsinagóga Tóraszekrényének rekonstrukciójára; az MTA Judaisztika
Kutatócsoport 450 ezer forintot kapott Féder Zoltán
Rehovotban élő kutató „Az izraeli hungarica
bibliográfia” megjelentetésére; Sipos András rendező
a vészkorszakot túlélt magyar zsidók emlékeit
megörökítő dokumentumfilm forgatásához 300 ezer
forint támogatást kapott; a Scheiber Iskola a zsidó
történelmi szöveggyűjtemény kiadására 980 ezer
forintot kapott; a Szegedi Zsidó Hitközség Füzetei
első darabjának megjelentetésére Molnár Judit
egyetemi docens 360 ezer forintot kapott; Egyetemi
Diáklap megjelentetéséhez 300 ezer, informatikai
fejlesztére 2,9 millió forintot kapott az OR-Zse; A
Makkabi Kiadó 1 millió forintot kapott Friedmann
Dénes „A zsidó történelem és irodalom kis tükre”
megjelentetéséhez; „A gyöngyösi zsidóság története és
a Heves megyei vészkorszak” kutatásához 300 ezer
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forintot kapott Horváth László; A Lauder Javne
füzetek 1.számának megjelentetésére 200 ezer forintot
kapott a Lauder Javne Iskola.
3. Hévízen a város holocaust emlékművet állított az
egykori zsinagóga helyén. A Hévíz című művészeti és
művelődési folyóirat 2000/3. száma izraeli irodalmi
összeállítást tett közzé. Az Írók Könyvesboltjában
Laczkó András mutatta be a lapszámot, bevezetőt
mondott Iris Ambor, az izraeli nagykövetség első
titkára.
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július 2-5.
Sümegen temető felújítási tábort rendezett be az
UJS.
július 6.
Sara Atzon izraeli festőnő „A pokol tornácán” című
kiállítását Komoróczy Géza professzor nyitotta meg a
Bálint Zsidó Közösségi Házban.
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július 9.
Fennállásának 50-ik évfordulóját ünnepelte a
Németországi Zsidók Központi Tanácsa, melynek elnöki
tisztét Ignacz Bubis januári halála óta Paul Spiegel
tölti be. A szervezetet jubileumán köszöntötte
Gerhard Schröder kancellár és Johannes Rau
államelnök. A hitközség a Szovjetunióból származó
bevándorlók révén a nyugati világ harmadik
legnépesebb közössége mintegy 80 ezer fővel.
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július 14.
A „Városnéző séták zsidó szemmel” sorozatban a
Király utca és a Wesselényi utca közötti területet
járták végig az érdeklődők Bokor Judit vezetésével. A
rendezvényt a Bálint Zsidó Közösségi Ház szervezte.

július 16-28.
A Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási
Egyesület Jesivakáció néven ingyenes szeminárium
sorozatot indított a vakációzó ifjúság részére a
zsidó filozófia, jog, történelem területére, valamint
a mindennapi szokásokra témakörében. A szemináriumot
a Pesti Jesiva tagjai tartották a XII. Tamási Áron u.
41-ben.

július 19-23.
A Budapester Klezmer Band lemezbemutató koncerteket
adott a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

ltá

r

július 20-26.
A Dohány utcai zsinagógában „Kulturális és zenei
zsidó örökség Budapesten” címmel rendeztek programot.
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július 21.
Kozma Vera „Siratófal” című képzőművészeti
kiállítását Dobronszky Ninette nyitotta meg a Bálint
Zsidó Közösségi Házban.
július 23- augusztus 11.
Izrael Állam Külügyminisztériuma meghirdette a
„Fiatal zsidó vezetők diplomáciai szemináriumát” 35
év alatti diplomás fiatokok számára. A szemináriumot
Izraelben tartották.
július 27.
A Mazsike Garay utcai Klubjában emlékeztek meg a
cigány holocaustról. Emlékbeszédet Katz Katalin, a
jeruzsálemi Héber Egyetem tanára mondott.
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Július elején tartotta esküvőjét Frölich Róbert
főrabbi és Hajdú Katalin a Dohány templomban. A
szertartást megtisztelte jelenlétével Göncz Árpád
köztársasági elnök is. Az esketést Deutsch László
újpesti főrabbi végezte, a kántori teendőket Fekete
László, Giora Saron és Tímár Károly látták el.
Ugyancsak július elején avatták Kőszeg II.
világháborús emlékművét, amelyet a város
önkormányzata megrendelésére Tornay Endre András
Munkácsy-díjas szobrászművész készített el. Az avató
beszédet Boros Péter volt miniszterelnök mondta, a
katolikus, református, evangélikus egyházak
képviselőinek beszéde után a Mazsihisz nevében
Lazarovits Ernő szólt, Jordán Tamás és Molnár Piroska
színművészek verseket mondtak, majd koszorúzás
következett.
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A deportálás évfordulóján az ország nagyobb
településein mártír istentiszteletet tartottak. Így
Pécsett, Salgótarjánban, Szolnokon, Balassagyarmaton,
Révkomáromban, Szombathelyen, Hódmezővásárhelyen,
Kecskeméten, Sopronban, Győrben. Sárbogárdon,
Kispesten, Keszthelyen, Hévízen, Tatán, Felsőgallán,
Szécsényben, Vácott, Baján, Karcagon, Szentesen,
Hajdúböszörményben, Nagykanizsán. Szegeden,
Kaposváron, Pásztón, Debrecenben, Devecseren,
Gyöngyösön, Egerben, Miskolcon, Esztergomban,
Nagykátán, Székesfehérváron, Békéscsabán, Gyulán,
Orosházán, Nagykőrösön, Pesterzsébeten, Csepelen. A
budai körzet zsinagógájában Kiskörös - Kecel és
Soltvadkert elhurcolt zsidóságára, az Újpesti
gyülekezetben pedig Újpest, Rákospalota, Pestújhely
és Szentendre zsidóságára emlékeztek. A
megemlékezések több helyen ökumenikus
istentisztelettel zárultak, a helyi önkormányzatok
vezető tisztségviselői is emlékező beszédet
tartottak. Karcagon felavatták a felújított
zsinagógát. Szolnokon Kövesi Artúr, a nemrégen
elhunyt hitközségi vezető emléktábláját avatták fel.
Balassagyarmaton Bakos Lajosnak, a Zsvk európai
tagozata nemrég elhunyt irodavezetőjének állítottak
emléket a zsinagóga falán. Hévízen a hajdani,
lebontott zsinagóga helyén közösen állított
emlékművet a város és a Mazsihisz. Az avatáson
megjelent Izrael állam nagykövete is. A megemlékezést
követően Vértes Árpád hévízi polgármester adott
fogadást, ahol bemutatták Szarka Lajos a hévízi
zsidóság történetéről készített könyvét. Voltak
helyek, ahol helytörténeti tudományos előadásokkal,
illetve irodalmi összeállításokkal (pl.
Balassagyarmaton, Hévízen, Baján) is igyekeztek
tartalmasabbá tenni a megemlékezést.
A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében Várnai
Judit izraeli nagykövet adta át a Yad Vasem Intézet
kitüntetését Bay Zoltán özvegyének. A kitüntetést
1999-ben ítélték oda, az átadásra a fizikus századik
születésnapja tiszteletére az akadémián rendezett
emlékülésen került sor.

A Biblical World Galériában Magén István műveiből
rendeztek kiállítást.
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A Szegeden rendezett háromnapos holocaust
konferencián több történelmi és kisegyház is
képviseltette magát. Tordai Péter Mazsihisz elnök és
Bartha Tibor református teológia professzor
megnyitója után Benyik György, a Szegedi Hittudományi
Főiskola tanára II. János Pál pápa szentföldi
látogatásának jelentőségéről beszélt. Katona Tamás
egyetemi tanár a zsidóság létszámának alakulásáról,
Szécsi József az egyházak zsidómentő akcióiról
beszélt. Schőner Alfréd Birnfeld Sámuelről, a
fiatalon elpusztított rabbiról, Péter László Szeged
sajtótörténetéről tartott előadást. Marjanucz László
Lőw Immánuelről, Benkő Zsuzsa főigazgató-helyettes a
numerus clausus szegedi vonatkozásairól, Lednitzky
András jogász a Rotary Club zsidó tagságáról, Beer
Iván Móra Ferencről, Karsai László és Molnár Judit
történész a holocaust szegedi vonatkozásairól, Oláh
Miklós börtöntörténész pedig a Csillagbörtönből
elhurcolt zsidók sorsáról tartott előadást.
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A nyár folyamán több érettségi találkozóra is sort
került. A Scheiber Sándor Gimnáziumban tízen gyűltek
össze az 1935-ben a Zsidó Gimnáziumban végzettek
közül, az Abonyi utcai zsidó Leánygimnázium, és az
ipari szakközépiskola 1950-ben végzett diákjai közül
19-en jelentek meg a Bálint Zsidó Közösségi Házban
tartott jubileumi összejövetelen. A találkozókra
elmentek a rabbikar, a Mazsihisz és más zsidó
szervezetek képviselői is.
A Mozgó Világ 2000/7 számában jelent meg Ungvári
Tamás tanulmánya „Élmény, tapasztalat, ideológia. Hétköznapi és tudatos antiszemitizmus” címmel (8-15.
p.).

A Beszélő 2000/7-8 száma közölte Ember Mária „El a
faluból” című, és Mink András „David Irving kalandjai
56-tal” című írását, valamint dokumentumokat közölt a
lap David Irving peréből.

A Világosság 2000/6-7. számában Török Petra
tanulmánya jelent meg Schöpflin Gyuláról „Úriembernek
lenni” címmel (100-105. p.).
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augusztus hónap

vé

augusztus 4.
88 születésnapján megkoszorúzták Raoul Wallenberg
szobrát a Szilágyi Erzsébet fasorban. Emlékbeszédet
Bencze B. György II. kerületi polgármester mondott.
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augusztus 8.
Hóvári János, Magyarország új izraeli nagykövete
átadta megbízólevelét Mose Kacav izraeli
miniszterelnöknek. Egyúttal Mádl Ferenc köztársasági
elnök személyes meghívását is átnyújtotta Mose
Kacavnak.
augusztus 9.
80 éves korában kaliforniai otthonában meghalt John
C. Harsanyi (Harsányi János) Nobel-díjas közgazdász.

ya

augusztus 18.
A Dohány utcai zsinagógában az államalapítás
ezeréves évfordulóján Schweitzer József országos
főrabbi tartott istentiszteletet a Sabbat - fogadás
keretében.

M
ag

augusztus 24.
„Az utódok reménysége” című vallási műsorban
bemutatták a Budapesti Zsidó Múzeum állandó
kiállítását.
augusztus 27- szeptember 3.
1. Hagyományőrző tábort és zsidó szabadegyetemet
rendeztek Szarvason. A szervezés az European Union of
Jewish Students nyári egyetemével közösen történt. A
tábort meglátogatta Schweitzer József országos
főrabbi is.
2. Harmadszor rendezett Zsidó Nyári Fesztivált a
ZSIKK Budapesten és néhány vidéki városban. A
fesztivál alatt állandó program volt az immár
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hagyományos magyar-zsidó könyvnapok a Herzl téren.
Számos szerző - így például Efráim Kishon, Slomó
Saron, Dan Ofry és Ungár Richárd - dedikált a kiadók
sátraiban, délben zenés műsorok szórakoztatták a
vendégeket. A Budapest Galériában „Nékem szülőhazám”
címmel magyar-zsidó festők magángyűjteményekben
található festményeinek tárlatát rendezték meg Kádár
Béla, Scheiber Hugó és Schönberger Armand képeiből. A
kiállítást Haas János galériás szervezte, a
katalógust Várnai Vera művészettörténész készítette.
A Művész moziban Izraeli filmhét keretében vetítették
le a „Nap-nap után” (1998), az „Avanti Popolo”
(1986); a „Kupadöntő” (1991); a „Csodálatos kegyelem”
(1992); a „Devarim” (1995); a „Tejút” (1997); a
„Szentföldi szent helyek üzenete” (1999) és a „Purim,
avagya a sorsvetés” (1999) című filmeket. Az Állami
Operaházban „Három tenor, három kántor - zsidó és
olasz dallamok” címmel Dudu Fischer, Israel Rand és
Yakov Motzen lépett fel, vezényelt Elli Jaffe. A
Budapester Klezmer Band a Dohány utcai zsinagógában
lépett fel Timna Brauer kisegyüttesével közösen. A
Szkéné Színházban Regős Pál „Életbúcsú” című
mozgásdrámáját mutatták be. A Bálint Zsidó Közösségi
Házban Gabi Rosenfeld izraeli zongoraművész adott
koncertet, majd Jalalu Nelson svájci komponista
szerzői estje következett. A Petőfi Csarnokban a
holland Di Gojim zenekar adott klezmer koncertet. A
Dohány utcai templomban előadták Goldmark Károly
„Sába királynője” című operájának oratóriumi
feldolgozását Koltay Gábor rendezésében. A főbb
szerepeket Kincses Veronika, Gregor József, Molnár
András, Kertesi Ingrid, Szilfai Márta, és Massányi
Viktor énekelték Oberfrank Péter vezényletével. Az Új
Színházban az Izraeli Jiddis Színház vendégjátékára
került sor. Előadták a „Geheertig - A Heart that
yearns for songs” című darabot. A Radnóti Színházban
An-Ski „Dybuk” című darabja volt műsoron. A
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban és a Thália
Színházban a „Hegedűs a háztetőn” című musicalt
tűzték műsorra Egri Kati és Kulka János
főszereplésével. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Bíró
Eszter, Bíró Nóra és Dunai Tamás közreműködésével a
Camerata Klezmeriana adott koncertet. 2000.
szeptember 3-án a Dohány templomban Bibliai
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kórustalálkozót és versenyt, valamint kántorkoncertet
rendeztek a Budapester Klezmer Band közreműködésével.
A Bálint Közösségi Ház előtti utcabálon Gerendás
Péter, Somló Tamás, Bródy János, Koltai Róbert és
Szulák Andrea szórakoztatta a közönséget, a Yentl
című mono-musicalt Nagy Anikó adta elő. A
gyermekprogramokat Dryllus Vilmos és társulata,
valamint a Pannónia Klezmer Band színesítette.
Debrecenben, Nagykanizsán és Veszprémben klezmer
koncerteket adtak, Pécsett és Szegeden Gregor József,
Rásonyi Leila, Mayer Erika és Horgas Eszter lépett
pódiumra. A Szent István parkban megkoszorúzta a
felújított Wallenberg emlékművet Schiffer János,
Budapest főpolgármester-helyettese, Staffan Carlsson,
Svédország budapesti nagykövete, Ember Mária író,
Vince Mátyás és Deák Gábor a szoborbizottság nevében.
A Dunapark kávézóban tartották Ember Mária
„Wallenberg Budapesten” című könyvének bemutatóját. A
Solti kamarazenekar műsora után Wallenbergről a svéd
nagykövet, a könyv keletkezéséről a szerző beszélt.
Somlyó György felolvasott „Rámpa” című regényéből.
A Barátság című folyóirat 2000/5 számában jelent
meg Talyigás Katalin tanulmánya „Idősellátás az
újpesti zsidó közösségben” címmel (2974. p.).
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szeptember hónap
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szeptember 3.
1. A holocaust-túlélők Budapesten tartott kétnapos
találkozóját Várlaki György szervezte. A Wallenbergparkban és a Kozma utcai temetőben tartott
megemlékezésen megjelent pár száz túlélő között jelen
voltak a Bzsh, a Mazsihisz vezetői is. Nevükben
Kardos Péter főrabbi, Lancz Tibor és Zoltai Gusztáv
beszélt.
2. 80 éves korában meghalt Szabolcsi Miklós
irodalomtörténész, az MTA rendes tagja. A
professzortól a Szombat 2000/októberi számában Beney
Zsuzsa és Rónay László búcsúzott (10-11. p.). A
Kritika 2000/10. számában Veress András írt
nekrológot (30. p.).
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3. Izrael hivatalosan tiltakozott II. János Pál
pápánál IX. Pius pápa boldoggá avatása ellen. IX.
Pius volt az utolsó pápa, aki gettóban különítette el
a zsidókat Rómában.
4. Párizsban - és további tizenhét európai
országban - megünnepelték a Zsidó Kultúra Európai
Napját. Az első ilyen rendezvényt 1996-ban
Franciaországban tartották, 1999-ben pedig már
Németország, Spanyolország, Olaszország és Svájc
számos városa is csatlakozott a kezdeményezéshez.
2000-ben már Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Horvátország, Románia és Szlovákia több
városában is tartottak zsidó kulturális
rendezvényeket. A Bálint Zsidó Közösségi Ház egész
napos programot és utcabált szervezett. A
gyermekprogramokkal kiegészített rendezvényen
fellépett a Bon Bon Együttes, a Dávid Klezmer Band,
Gerendás Péter, Pege Aladár és quartettje, Éles Gábor
Jazz együttese, a TIKVA Együttes, Bíró István és jazz
együttese.
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szeptember 5.
1. A Vatikán nevében Joseph Ratzinger bíboros
közzétette a „Dominus Iesus” kezdetű nyilatkozatot,
amely azt hangsúlyozza, hogy a különböző egyházak
között nincs paritás, azaz az üdvözülés egyedül a
katolikus egyházon közvetítésével lehetséges. A
dokumentumot több egyházi vezető az ökuménére mért
csapásként jellemezte szerte Európában. Pannonhalmán
2000. október 29-én ökumenikus vitát rendeztek a
Vatikán „Dominus Iesus” dokumentumáról. A Mérleg/4.
száma tematikus összeállítást közölt a dokumentum
nemzetközi fogadtatásáról (430-434. p.).
2. Magyarországra látogatott New Yorkból Mose
Teitelbaum szatmári főrabbi. A mintegy 200 fős
kíséretével együtt ellátogatott ősei sírjához
Sátoraljaújhelyre, valamint részt vettek Debrecenben
helyre állított micve avatásán. Teitelbaumot fogadta
Ligetvári Ferenc környezetvédelmi miniszter, valamint
találkozott Timár György országgyűlési képviselővel
is.
szeptember 6.

A Vas megyei Vasváron ismeretlen tettesek 15
sírkövet döntöttek le a Járdányi, és a Bartók utca
sarkán lévő zsidótemetőben.
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szeptember 9.
A Mazsike Társasági körének vendége Frölich Róbert
főrabbi volt, aki az őszi ünnepekről beszélt.
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szeptember 10.
Tíz év után először tartotta világtalálkozóját a
Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület a
Goldmark teremben.
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szeptember 12.
Az EU feloldotta az Ausztria elleni szankciókat.
szeptember 15.
1. Zolnay László régész halálának 15. évfordulója
alkalmából kiállítást rendeztek a Budavári Történeti
Múzeum Metszettárában. A kiállítást Marosi Ernő
akadémikus nyitotta meg.
2. Jeruzsálemben 83 évesen meghalt David Flusser
(1917-2000) történész.
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szeptember 17.
Szegeden a Mazsihisz, a városi önkormányzat és
magánszemélyek adományainak felhasználásával
helyreállították a kétszáz éves zsidótemető
főbejáratát és kerítését is. Feléhez ért a szegedi
zsinagóga orgonájának felújítsa. A csaknem százéves
orgona 1270 sípját másfél év alatt sikerült újították
fel 9,6 millió forint ráfordítással, amiből több mint
4 millió forint magánszemélyek és szervezetek
adományából gyűlt össze. A többi 1200 síp felújítása
2001-ben készült el. Az első szakasz befejezése
alkalmából rendezett ünnepi hangversenyen beszédet
mondott Schweitzer József országos főrabbi. Az
alkalmat felhasználva bemutatta a közösség új
rabbiját, Markovits Zsoltot is. Az orgonán Kármán
György játszott, közreműködött Fekete László és Tóth
Emil főkántor, valamint a Goldmark kórus. A
rendezvényt a Mazsihisz és a Bzsh vezetőin kívül
megtisztelte jelenlétével Géczi József és Szalay
István országgyűlési képviselők, Frank József, a

Csongrád megyei képviselőtestület elnöke, Papp Gyula,
az MTA-SZBK alelnöke, Kovács László, a Szegedi Magyar
- Izraeli Baráti Társaság elnöke, a társegyházak
képviseletében Benyik György teológia professzor.
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szeptember 19.
1. A Magyar és az Izraeli Posta közösen bocsátott
ki 120 forintos, illetve 5,6 sékeles bélyeget Kertész
Dániel terve alapján. A Dohány utcai zsinagógát
ábrázoló bélyeg a magyarországi templomokat ábrázoló
sorozat darabjaként jelent meg.
2. Befejeződött a szentendrei zsidótemető
felújítása a városi önkormányzat támogatásával.
Avatására Ros Hasanakor került sor.
szeptember 22.
Az ÉS 2000. szeptember 22-én megjelent számában
Szegő Péter a 2001-es népszámlálás előkészületei
kapcsán vitaindító cikket közölt „Nemzetiség? Vallás?
- Még egyszer a zsidóságról” címmel (9. p.) Rózsa
Gábor, a KSH Népszámlálási Főosztályának helyettes
vezetője az ÉS 2000. október 27-i számában
„Nemzetiség is, vallás is!” címmel foglalta össze a
hivatal álláspontját (13. p.).
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szeptember 24.
1. A „Zsidó kultúra napját” immár hagyományosan a
Mazsike rendezte meg a Lauder Javne Zsidó Alapítványi
Iskolában (XII. Budakeszi u. 48.). Az eseményt
Székely Gábor, a Mazsike korábbi elnöke nyitotta meg.
A festmény-, és könyvkiállításon árverésre
bocsátották Ámos Imre, Kádár Béla, Bolmányi Ferenc,
Schönberger Armand és Jankovits József néhány
alkotását, valamint térkép-, és könyvritkaságokat. A
zenés irodalmi kávéház izraeli és magyar költők és
zeneszerzők műveiből készült műsorában fellépett
Havas Judit és Masa Anita előadóművész, valamint a
Kardos Dániel Trió. A zsidó népzenét az Odessza
Klezmer Band szolgáltatta.
2. A Chabad Lubavics Ház és a Bálint Zsidó
Közösségi Ház együtt rendezett sófár készítési és
megszólaltatási tanfolyamot a Bálint Zsidó Közösségi
Házban.
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3. Felavatták a helyreállított zsinagógát
Jánoshalmán. A rekonstrukciós munkálatok Wirth Péter
építész tervei alapján készültek. Az 1828-ban épült
templom avatásán beszédet mondott Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató, Schönberger András rabbi,
valamint az innen származott Mark Slomo Stern
osnabrücki rabbi is. A helyi önkormányzat
képviseletében Kiss György polgármester szólt, a
templom falán elhelyezett mártír emléktáblát Kurcz
Ferenc avatta fel a Hosanna Jánoshalmi Zsidók
Egyesülete nevében. A szertartáson megjelent Tabajdi
Csaba és Fenyvesi Máté országgyűlési képviselő is.
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szeptember 25.
1. Felavatták és újraszentelték a Frankel Leó utcai
zsinagógát. Az avató ünnepségen beszédet mondott
Schweitzer József országos főrabbi, Tordai Péter
Mazsihisz elnök, Várnai Judit izraeli nagykövet,
Bencze B. György, a II. kerület polgármestere, Singer
Ödön, a templomkörzet főrabbija, Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató és Schőner Alfréd főrabbi.
Fellépett a Goldmark Kórus, valamint Fekete László és
Tóth Emil főkántor. A körzetben működő Budai Micve
Klub folyóiratot indított „Budai Sófár” címmel.
2. 65 éves korában meghalt Szabó Miklós történész.
A Szombat 2000/novemberi számában Novák Attila
búcsúztatta „Szabó Miklós élete és halála” című
írásával (9. p.). A Kritika 2000/10 számában Litván
György foglalta össze „Szabó Miklós tudományos és
politikai szerepe”-t (26-27. p.) Pető Iván a
Népszabadság 2000. december 16-i számának
mellékletében (29. p.) méltatta Szabó Miklós
életművét a cikkeiből a Mozgó Világ által kiadott
„Viszonylag békésen” című kötet kapcsán.

szeptember 29.
Ros Hasana alkalmából a kormány nevében Orbán
Viktor miniszterelnök küldött üdvözlő táviratot a
Mazsihisz részére. Szabó Zoltán, a VII. kerület
polgármestere, Pintér Sándor belügyminiszter, Pokorni
Zoltán oktatási miniszter és Semjén Zsolt vallási
ügyekért felelős helyettes államtitkár ugyancsak
jókívánságaikat tolmácsolták.

Szeptemberben a Magyar Nemzet szombati számaiban
jelent meg Gereben Ágnes cikksorozata „Zsidóperek
Kelet-Európában” címmel.
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Moszkvában a Marina-Roscsa zsinagóga mellett működő
lubavicsi közösségben zsidó kulturális központot
avattak. Beiktatták Oroszország új főrabbiját, Dov
Beer Lazart is, aki a több mint négyszáz fős közösség
vezetője, és a pesti Baruch Oberlander rabbi sógora.
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A Lauder Javne Közösségi Iskola judaisztika tanári
közössége nyilvános zsidóságismereti tanfolyamot
indított felnőttek számára. Az egyéves kurzus előadói
Balla Margit, Kardos Ágnes, Oláh János és Raj Tamás
főrabbi voltak.
A nyíregyházi hitközség „Sófár” címmel indított
lapot.
Szegeden a Magyar - Izraeli Baráti Társaság, az UJS
és a Szegedi Zsidó Hitközség vacsorát rendezett a
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
bevonásával. A vacsorán a térség üzletemberei, nagy
vállalatai képviselői mellett megjelentek a
társadalmi és a művészeti élet reprezentánsai is.

ya

A Mazsihisz és intézményei egy hétig szakmai
látogatásokon fogadták a hannoveri Német - Izraeli
Baráti Társaság delegációját.
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Révkomáromban első alkalommal rendezték meg az őszi
ünnepváró ünnepségeket a helyi Salom Klubban. A
rendezvényen mintegy félszáz résztvevőhöz Schweitzer
József magyarországi országos főrabbi is szólt. Az
eseményre a Révkomáromi Zsidó Hitközség teljes
létszámmal eljött, de Érsekújvárról, Győrből és
Dunaszerdahelyről is érkeztek. A hitközség
rendezvényeit, vallási ünnepeit a Mazsihisz
rendszeresen támogatja. Szükség esetén megfelelő
szakszemélyzetet (rabbik, kántorok stb.) küld a
helyszínre.

A Szombat 2000/7 számában a Ronald S. Lauder
Alapítvány Európában létesített iskoláiról

r

(Berlinben, Varsóban, Wroclawban, Prágában, Bécsben,
Budapesten, Bukarestben, Szófiában és Minszkben)
készített összeállítást (14-25. p.). Ugyanebben a
számban olvasható Szántó T. Gábor interjúja a Mazsike
lemondott elnökével, Székely Gáborral (9-10. p.).
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A Filmvilág 2000/szeptemberi számában Sándor Tibor
„A látható és a láthatatlan. Új dokumentumfilmek a
történelem ismertnek vélt ismeretlen korszakáról”
című, Bikácsy Gergely: „Senki nem tud semmit. Lehet-e
a holocaust tragédiáját játékfilmen bemutatni?”című,
és Mihancsik Zsófia: „Visszaköpött imák.
Beszélgetések a holocaustról /Komoróczy Gézával,
Surányi Verával és Tatár Györggyel/” című írásai
jelentek meg.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház Könyvtára számára
ajánlották fel Révész Tibor (1916-1980) író, zene-,
és irodalomtörténész könyvtárát a családtagok.
A németországi Sehnde városában gyűjtést indítottak
a lovasberényi műemlék zsidótemető helyreállítására.
Az adományozókhoz csatlakoztak belföldi
magánszemélyek és szervezetek is. A felújítást Schulz
István műemlékvédelmi szakmérnök irányította.
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A Semes Zsidó Informális Oktatási Központ egy,
illetve kétéves térítéses továbbképző tanfolyamot
hirdetett 17-35 év közötti fiatalok részére. A heti
egy alkalommal tartott háromórás foglalkozásokon a
művészet, az irodalom, a dráma, az ifjúsági vezetés,
az izraeli néptánc, a zene, a judaisztika, a média és
a számítógép iránt érdeklődők szerezhettek oklevelet.
Az öt éve újjáalakult Váci Zsidó Hitközséget
látogatta meg a Mazsihisz elnöke, ügyvezető
igazgatója és Egri Oszkár, a Mazsihisz jogi
képviselője. Turai János, a váci hitközség elnöke
beszámolt az ivrit nyelvoktatás, a Talmud Tóra és a
péntek esti istentiszteletek beindításáról. A
közösség tervei között szerepel egy imaterem
felépítése, amihez a telek már rendelkezésükre áll,
ám a felépítéshez szükséges a Mazsihisz támogatása.
Erre a helyszíni szemle alapján a Mazsihisz vezetői

ígéretet is tettek. Megelégedéssel vették tudomásul a
városban található két zsidótemető gondozott
állapotát, s hogy az 1864-ben épült zsinagóga falain
állagmegóvó munkák folynak.
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Szeptemberben világtalálkozót rendeztek a Mikéfe
tagjainak Budapesten.
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október 4.
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója a
Keren-Hajeszod meghívására Izraelbe utazott.
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október 4-6.
Vilniusban azzal a céllal rendeztek nemzetközi
holocaust fórumot, hogy az 1998-ban a washingtoni
konferencián elhatározott zsidó kártérítési és
kárpótlási folyamat állásáról a résztvevő országok
beszámoljanak. A 37, nagyrészt európai ország
képviselőin kívül jelen volt Valdas Adamkus litván
elnök, Andrius Kubilius litván miniszterelnök, Lord
Russel-Johnston, az Európa Tanács parlamenti
közgyűlésének elnöke, Stuart Eisenstadt, a holocaustügyekkel megbízott amerikai külügyminiszterhelyettes. A résztvevők közös megemlékezésen vettek
részt a ponori erdőben lemészárolt mártírok
emlékművénél. A konferencián Oroszország és az USA
megállapodott arról, hogy megnyitják az orosz
archívumokat a kutatók előtt. Ezzel javul a
lehetősége annak, hogy az eltűnt műkincsek nyomára
jöjjenek. A litván kormány kötelezte magát a zsidó
közösségi és egyéni kárpótlására. A fórumon résztvevő
országok beszámoltak a zsidóktól eltulajdonított
javak felkutatásának és visszaszolgáltatásának
állapotáról. A helyzet érzékeltetésére elhangzott,
hogy csak az USA-ban nyolcezer múzeum van, amelyekben
minden, a háború után és alatt beszerzett műtárgy
eredetét vizsgálni kell. Eddig mintegy kétezer olyan
művet találtak, amelyeknek nem tisztázott a negyvenes
évekbeli tulajdonosváltása. Stuart Eisenstadt további
2,5 millió oldalnyi dokumentum titkosításának
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feloldását, és kutathatóvá tételét helyezte
kilátásba. A magyar küldöttséget vezető Herman János
külügyminisztériumi államtitkár, és Sebes Gábor
Mazsök irodavezető a magyarországi helyzetről számolt
be. A hatályos magyar levéltári és adatvédelmi
törvények korlátozzák a hozzáférést a holocaust
korabeli iratokhoz. A magyarországi múzeumokban már
tettek kísérletet egy hitelt érdemlő lista
összeállítására, eddig azonban ez nem sikerült. A
Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum
azonban a Herzog-gyűjtemény tíz képét visszaadja
jogos tulajdonosának. Herzog Mór Lipót néhai műgyűjtő
unokája, Martha Niereberg októberben első fokon, nem
jogerősen pert nyert a magyar állammal szemben. A
Fővárosi Bíróság a per tárgyát képező 11 kép esetében
elismerte a család tulajdonjogát mintegy 1,5 milliárd
forint értékben. A per tárgyát képező képek: Munkácsy
Mihály „Délutáni látogatás”; Munkácsy Mihály
„Műteremben”; Brocky Károly „Alvó bacchánsnő”;
(Magyar Nemzeti Galéria); Van Dyck „Lotharingiai
Margit hercegnő képmása”; id. Lucas Cranach „Az
angyal híradása Joacimnak”; id. Barthel Bruyn „Petrus
von Clapis arcképe”; Cano Don Balthazar „Carlos
infáns arcképe”; Courbet „A neuchateli tó és a nyoni
kastély téli látképe”; Opie „Női képmás”; El Greco
„Szent család”; Fiorentino „Mária
gyermekével”(Szépmúvészeti Múzeum). Az ítélet szerint
a védett képek nem vihetők ki az országból,
legfeljebb árverés útján értékesíthetők.
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október 5.
1. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián
Nádas Péter akadémiai székfoglalóján a „Párhuzamos
történetek” című, készülő regényéből olvasott fel.
2. A Debreceni Zsidó Hitközség meghívására
Magyarországon tartózkodó Menáchem Meron izraeli
professzor ellátogatott, és előadást tartott az ORZSE-n.
október 8.
Jom Kippur.
október 12.
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A Mazsihisz hivatalosan is visszakapta az államtól
Bethlen téri épületet. Az átadási ünnepségen Pálinkás
József, az oktatási minisztérium politikai
államtitkára képviselete az államot, beszédében
ismertette az épület történetét. Szólt az
egybegyűltekhez Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető
igazgatója, Lancz Tibor Bzsh elnök pedig az épület
további sorsáról beszélt. A tervek szerint zsidó
kulturális központ kap helyet az 1877-ben épült
intézményben. Klinghammer István, az ELTE rektora, és
Mesterházi Zsuzsa, az intézményben eddig működött
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola főigazgatója
búcsúzott az épülettől.
október 16.
A Mazsihisz nevében Tordai Péter, Zoltai Gusztáv és
Schweitzer József levélben emelt panaszt a „Vasárnapi
Újság” című rádióműsor 2000. október 15-én sugárzott
szélsőségesen antiszemita, uszító adása miatt az
Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT)
elnökénél. A levél szövege és az ORTT válasz levele
megjelent az Új Élet 2000. november 15-i számának 3.
oldalán. Azt ORTT a panaszt jogosnak találta, s a
műsor készítőit kötelezte a Mazsihisz levélének
felolvasására a következő adásban.
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október 19.
Megkezdte működését a Muszoe felújított könyvtára
az VI. Aradi utca 62-ben.
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október 21.
A Mazsike Társasági Körének vendége volt Kunos
Péter, az egykori Agrobank gazdasági
bűncselekményekért börtönbüntetésre ítélt vezetője.

október 22.
Chérut-Likud Hungária néven jobboldali zsidó
szervezet alakult a Budai Várban a használaton kívüli
szefárd zsinagógában (jelenleg múzeum). A szervezet
vezetője Rózsa T. Endre.
október 25.
Ünnepélyes keretek között adták át Bécs zsidó
emlékmű együttesét az egykori gettó szívében, a
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Judenplatzon. A Rachel Whiteread szobrásznő tervei
alapján készült mementó avatásán jelen volt az
osztrák köztársasági elnök, a bécsi főpolgármester, a
katolikus és a zsidó egyház első emberei, valamint
Simon Wiesenthal is.

ltá

október 26.
A győri zsinagógában kántorkoncertet tartottak.
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október 27.
Az ÉS-ben 2000. október 27-én megjelent számában a
Jom Kippurkor kiújult palesztin - izraeli ellentét
kapcsán két cikk fordítását közölték Jeruzsálemről.
Az egyik Salim Tamari, az Institute of Jerusalem
Studies munkatársának tanulmánya (ford: Petőcz
András), a másik a Ha,aretz című izraeli napilap
munkatársának, Danny Rubinsteinnek az írása (ford.
Komoróczy Szonja Rachel.) (11. p.).
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október 29.
1. A Mazsike közgyűlésén az elmúlt év tevékenységét
Székely Gábor értékelte, aki egy évvel mandátumának
lejárta előtt leköszönt tisztségéről. Az új elnök
Feldmájer Péter, a Mazsihisz korábbi elnöke lett.
Bemutatták a Mazsike évkönyvét is, amely „Kép a
képben” címmel jelent meg.
2. A Pécsi Hitközség Dísztermében tartotta
rendezvényét a Keresztény - Zsidó Társaság. Mayer
Mihály katolikus püspök a pápa izraeli látogatásáról,
Schönberger András rabbi a keresztény - zsidó
párbeszédről, Szécsi József főtitkár pedig a vatikáni
Soa-dokumentumról tartott előadást.
3. Eddig a napig véleményezhették a VII. kerület
lakói a tervezett címert. Erzsébetvárosban Szabó
Zoltán polgármester az általa vezetett VII. kerület
címerében szerepeltetni kívánta a menórát, mivel
1944. november 29-én a kerület területén állították
fel a gettót. A fővárosi közgyűlésben a MIÉP, a
sajtóban a Magyar Fórum és a Magyar Demokrata című
jobboldali lapok támadták Szabó Zoltánt a címerterv
miatt. Bruck András pedig a Népszabadság 2000.
november 13-i számában „Ne csak menórát!” című
cikkében (27 .p.) azt fejtegeti, hogy a VII. kerület
éppen a ma is élő zsidó vonatkozásai miatt sokkal
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többet érdemelne, mint címerbe öntött megemlékezést.
Példaként Prága rendbe hozott zsidó negyedét említi a
cikk, amely - noha szinte egyáltalán nem élnek
zsidók, mégis - a turisták ezreit vonzza. A budapesti
Belső-Erzsébetvárosban ezzel szemben a zsidó élet
igazi reneszánsza tapasztalható, ám a városrész az
elhanyagoltság auráját sugározza.
4. A Zsidó Gimnázium Baráti Köre az iskola 80 éves
fennállását ünnepelte a Scheiber Iskola épületében.
Az ünnepségen sor került két terem névadására is.
Turán Pál matematikus, és Baumgarten Ferenc irodalmi
mecénás emlékét T. Sós Vera és Téglás János idézte
fel.
5. „A holocaust az iskolai oktatásban” címmel
rendezett országos konferenciát a Magyar Tudományos
Akadémia Várbeli Kongresszusi termében a Magyar
Történeti Társulat Tanári Tagozata. A konferenciát
Kojanitz László, az Oktatási Minisztérium politikai
államtitkára köszöntötte, és emlékeztette a
résztvevőket a holocaust emléknap bevezetésének
fontosságára. Előadást tartott Szita Szabolcs, Olti
Ferenc, Szabolcs Ottó, Réz Gáborné, és Mátraházi
Ferenc.
6. A Budai Micve Klubban Szabolcsi Miklós
kezdeményezésére zsidó cserkésztalálkozót rendeztek
mintegy 120 fő részvételével.

M
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Szántó Tibor könyvművész 88. születésnapja
alkalmából a LIBRI Könyvesboltban Göncz Árpád korábbi
köztársasági elnök köszöntötte az ünnepeltet.
Az ősz folyamán elkészült a Szegedi Zsidó Hitközség
Szociális Otthon és Klubkönyvtár. Itt látták vendégül
Mezei András írót. A könyvtár vendége volt Miron
Eszter, a jeruzsálemi Cionista Levéltár nyugalmazott
levéltárosa, aki „A zsidó brigádokról a második
világháború alatt” címmel tartott előadást. A témához
hozzászóltak Karsai László és Molnár Judit
történészek is.

A Szombat 2000/8 számában olvasható Heller Ágnes
tanulmánya Jeles András „Senkiföldje” című filmjéről
(29-30. p.). Az előadás a tavasszal tartott „Zsidó
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sorsok magyar filmen” című konferencián hangzott el.
Ugyanebben, és a Szombat novemberi számában jelent
meg összefoglaló az American Jewish Committee
megrendelésére készült tanulmányokról „A zsidóság kelet-európai tankönyvek tükrében” címmel (12-13.p és
13-15. p).
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A Kritika 2000/októberi számában Heller Ágnes
tanulmánya jelent meg „Térképezés és ásatás a
filozófiában. - megjegyzések Colette Sirat: A zsidó
filozófia története a középkorban” című könyvéhez
címmel (34-37. p.).

november hónap
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november 2.
A 168 Óra című hetilap 2000. november 2-án
megjelent számában Fischer István erdélyi származású
filmrendező és operatőr holocaust-túlélőként
visszaemlékezésit tette közzé Kastner Dezső akcióival
kapcsolatban. A visszaemlékezés „Bocsánat, hogy élek”
címmel jelent meg (24-26. p.). A második részt a
hetilap következő, november 9-én megjelent száma
közülte (28-29. p.). Fisher cikkében elítélte
Kasztner akcióit, vitába szállt Nagy Sz. Péter
irodalomtörténész Kasztnert méltató könyvével.
Követelte, hogy a budapesti V. Váci u. 12-es ház
falán (az Estee Lauder kozmetikai cég táblája alatt)
1998-ban elhelyezett emléktáblát távolítsák el. Nagy
Sz. Péter a 168 Óra 2000. november 23-i számában
reagált Fischer írására. A budapesti Kasztner
Emlékbizottság 93 éves Leányfalun élő alapítójával,
Devecseri Lászlóval Böhm Ágnes készített interjút a
Népszabadság 2000. december 27-i számában „A
Kasztner-vonat utasa” címmel (8.p.).

november 3.
1. Mádl Ferenc köztársasági elnök a Parlamentben
fogadta a Dachaui Örök Láng elnevezésű francia
egyesület küldöttségét.
2. Az ÉS 2000. november 3-án megjelent számában
Szántó T. Gábor közölt tanulmányt „A Nappali hold
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fénye és árnyéka” címmel (8-9. p.) abból az
alkalomból, hogy tíz éve jelent meg Csoóri Sándor
„Nappali hold” című, botrányt kavaró esszéje a
„Hitel” című folyóirat 1990 szeptemberi számában.
Szántó idézi az esszé azon bekezdését, amely a
korabeli véleményformáló értelmiség képviselőit
mintegy száz válaszcikk megírására késztette: Csoóri
azt írta „Azt hiszem, talán Ady ideje az utolsó
pillanat, amikor a nemzet kérdései, a magyarság
kérdései még átélhető egzisztenciális és történelmi
problémáként lobbanhatnak föl a zsidóságban. A
zsidóság például nemcsak a nyelvet, a nyelvben
megülepedett fájdalmakat is megtanulta. A
Tanácsköztársasággal, a Horthy-korszakkal, de
különösen a Vészkorszakkal a szellemi-lelki
összefonódás lehetősége megszűnt…. ahogy manapság
egyre határozottabban érződik, fordított
asszimilációs törekvések mutatkoznak az országban: a
szabadelvű magyar zsidóság kívánja stílusban és
gondolailag asszimilálni a magyarságot. Ehhez olyan
parlamenti dobogót ácsoltatott magának, amilyet eddig
még nem ácsoltatott soha.” Szántó párhuzamot vélt
felfedezni Karády Viktor 1999/júliusában a Világosság
folyóiratban közölt tanulmányának az asszimilációs
mobilitásról írt megállapításaival, amelyből Szántó a
következőt idézi: „…kiderült, hogy az asszimilált
zsidóság a többségi társadalom nagy részénél
előrehaladottabb „modernizációs” szintre jutott
(például a nyugati mintákat követő polgári életmódban
vagy gazdasági érvényesülésben), megindulhatnak az
„ellenasszimilációs” folyamatok úgy, hogy az
asszimiláltak maguk is asszimilációs célponttá, azaz
mintacsoporttá alakulnak bizonyos feltételek mellett,
elsősorban a polgárosodási deficitet felmutató, a
fejlődésben elmaradt vagy megkésett közép- és keleteurópai társadalmakban.” Szántó cikke újabb
indulatokat váltott ki. Az ÉS 2000. november 10-i
számában Ungvári Tamás „A kővendég” című, indulatos
tanulmányában kifejtette, hogy Szántó mind Csoórit,
mind Karádyt félreértette. Szántó cikkét úgy
értékelte, mint Csoóri tíz év előtti, egyértelműen
antiszemita megnyilvánulásának rehabilitálására tett
óvatos kísérletet. (9-10. p.) Kende Péter történész
az ÉS 2000. november 17-i számában „Fény és árnyék. -
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A zsidó-magyar együttélés” című tanulmányában (11-12.
p.) Ungvárival ellentétben Szántó cikkét "higgadt,
érzékeny ítéletű és minden szempontból méltányos
fejtegetésnek" tartja. A maga véleményét úgy
fogalmazza meg, hogy „Az én ideálom tehát nem az
elkülönülő kulturtörzsek, hanem az egymásba…
kölcsönösen átmenő és tendenciálisan, ha nem is
aktuálisan, összeolvadó "törzsek" Magyarországa."
Ungvári cikkét szenvedélyes vitairatnak tartogtta
Szántó, Csoóri és Arthur Koestler ellen, amelyből
„csak azt lehet megtanulni, hogy milyen szellemben és
stílusban nem lehet vitatkozni." Ungvári Rudolf a
Népszabadság 2000. december 15-i számában szólt hozzá
a Csoóri-vitához „A beltenyészet csődje” című
írásában (12.p.)
3. A Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára
Bokor Juditot, a Mazsike volt elnökségi tagját, az Új
Élet olvasószerkesztőjét, aki 51 éves korában
meghalt. A gyászszertartást Kardos Péter főrabbi
végezte.
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november 3-5.
Balassagyarmaton az UJS Maimonides Kör
szervezésében közös hétvégét töltöttek el az
érdeklődők. A programban a város zsidó emlékeinek
megtekintése, zsidó tematikájú vetélkedő is
szerepelt. A zsinagógában Majdán Béla helytörténész
Balassagyarmat és környéke zsidóságának történetéről,
Andor Csaba Madách Imre „Az ember tragédiája” című
művének héber és jiddis fordításairól beszélt,
Schweitzer Gábor a 2001-es népszámlálás zsidó
vonatkozásaira reflektált, Mogyoró András pedig a
zsinagógák közösségi feladatait elemezte.
Balassagyarmaton Majdán Béla munkásságának
köszönhetően ettől az évtől a Hunyadi utcai imaház
otthont ad az Ipolymenti Zsidó Gyűjtemény és Kiállító
Teremnek is.

november 5.
1. A Keresztény - Zsidó Társaság a Kossuth Klubban
tudományos konferenciát rendezett „Zsidóság a magyar
társadalomban - tegnap, ma, holnap” címmel. Az
előadásokat Haraszti György, Ferenczi László, Karády
Viktor, Kovács András, Pelle János, Sipos Péter,
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Szécsi József, Szita Szabolcs és Zinner Tibor
tartották.
2. Az Európai Zsidó Kongresszus párizsi ülésén
Tordai Péter és Zoltai Gusztáv képviselte a
magyarországi zsidó szervezeteket. Az összejövetel fő
témája az új antiszemitizmus és az izraeli-palesztin
viszály volt.
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november 6.
A Dohány utcai zsinagógában „Jeruzsálem hangjai”
címmel kántor-, és kórusversenyt rendezett a Zsikk.
Közreműködött Naftali Herstik jeruzsálemi, és Shmuel
Barzilai bécsi főkántor, valamint a jeruzsálemi
nagyzsinagóga énekkara.
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november 8-12.
Nemzetközi zsidó oktatásügyi konferenciát rendezett
Budapesten az Európai Zsidó Szervezetek Szövetsége
(ECJC). Az Arachim konferenciát a Rege Szállóban
tartották. A mintegy kétszázharminc résztvevő a világ
29 országából érkezett oktatási szakember. A
konferencián Izrael megfigyelőként vett részt. A
tanácskozás szakmai és programigazgatója Szeszler
Anna, a Lauder Iskola főigazgatója volt. A részt vevő
országok zsidó oktatási rendszereinek bemutatás után
a konferenciát, workshopok-at, és plenáris üléseket
tartottak. Kiemelten foglalkoztak a hi-tech
szerepével a zsidó oktatásban, a zsidó tantárgyak
oktatási segédleteivel, a tantervfejlesztés
kérdéseivel. Tárgyalták, hogy milyen szerepe van a
zsidó témáknak az európai országok nem zsidó oktatási
intézményeinek tananyagaiban. Téma volt a mai zsidó
bevándorlás Európába, az internetes zsidó programok,
és a zsidó témák távtanításának módszertani kérdései.
A konferencia résztvevői ellátogattak a budapesti
zsidó oktatási intézményekbe és a Bálint Zsidó
Közösségi Házba is. Istentiszteleteken a Lauder Zsidó
Közösségi Iskola zsinagógájában vettek részt. A
konferencián elfogadott Budapest Deklaráció
elkötelezte magát az európai zsidó nevelés közös
céljai és akcióprogramja mellett, és megalakítja az
Európai Zsidó Oktatási Szolgálat Szekciót az
együttműködés segítésére, segédletek, oktatási knowhowk, csereprogramok bonyolítására. A szervezés
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feladatát Magyarország kapta. A tanácskozáson részt
vett a svéd Paideia Intézet igazgatója, Barbara
Sprectre is. Novák Attila vele készült interjúja
megjelent a Szombat 2001/januári számában (14-15.
p.).
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november 9.
1. A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a
Műcsarnokban tekintett meg a Berlini Galéria
gyűjteményét Csernitzky Márta művészettörténész
vezetésével.
2. Kertész Imre a Kristályéjszaka 62. Évfordulóján
vette át életművéért a Die Welt német napilap díját,
a Welt-Literaturpreist. A berlini Renaissance
Theaterben rendezett ünnepélyes díjátadáson elmondott
beszédét az ÉS 2000. november 24-i száma közölte „A
száműzött nyelv” címmel. (3-4. p.)
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november 10.
1. A Kozma utcai zsidótemetőben 2000. október 23ika és a halottak napja körül elkövetett
sírgyalázások miatt 13, zömében katolikus egyházi
szervezet levélben fejezte ki együttérzését
Schweitzer József országos főrabbinak. A levél
aláírói: Szent Egyed Közösség, Magyar Bencés
Kongregáció, Fokoláre Mozgalom, Páter Nemesszeghy
Ervin SJ, Angolkisasszonyok Szerzetesrend, Szociális
Testvérek Társasága, Magyar Kerület Regina Pacis
Közösség, Cursillo Mozgalom, Horányi Özséb, a Magyar
Pax Romana elnöke, a Mérleg szerkesztősége, Páter
Ádám János – a Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartomány tartományfőnöke, Regnum Marianum
K.K.E.; Notter Georgette, Janssen Regina –Jó Pásztor
Nővérek. A Mazsihisz 2000. november 6-án ismételten
kérte a hatóságok erőteljesebb fellépését a
sírgyalázók ellen. A Mazsihisz megerősítette a
temetők őrzését. A fővároson kívül ebben az évben
Barcson, Békéscsabán, Csurgón, Nagyatádon és Vasváron
követtek el sírgyalázást. Az anyagi kár 10 millió
forintra tehető.
2. Moszkvában az Alekszandr Jakovljev vezette orosz
bizottság bejelentette, hogy a II. világháború végén
rejtélyes körülmények között eltűnt Raoul Wallenberg
svéd diplomata rehabilitálását készíti elő. Az
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egykori szovjet állambiztonsági szervek aktáinak
kutatására létrehozott orosz-svéd vegyes bizottság
akkor kezdte meg működését, amikor három évvel
ezelőtt az orosz igazságügy-miniszter Stockholmban
tett látogatása során megígérte, hogy kivizsgálják
Wallenberg eltűnésének körülményeit. Az orosz katonai
főügyészségtől kiszivárogtatott hírek szerint
Oroszország annak a hivatalos elismerésére készül,
hogy a Szovjetunió törvényellenesen börtönözte be a
svéd diplomatát.
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Meghalt Lea Rabin, a meggyilkolt Jichak Rabin
izraeli miniszterelnök özvegye.
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november 16.
„Füst Milán Szellemi Páholyt” alapított a
Mazsihisz, a Bzsh és a „Remény” című folyóirat. A
vitafórumot kéthavi rendszerességgel tartottak a
Goldmark teremben. A „Páholy” célját a „Remény”
2000/augusztusi számában vázolták fel az alapítók. Az
első fórum meghívottjai Heisler András
társadalomkutató, Jancsó Miklós filmrendező,
Schweitzer József országos főrabbi, Gerő András
történész és Gellért Kis Gábor országgyűlési
képviselő voltak. Benedek István Gábor, a Remény
főszerkesztője a Páholy tervezett témaköreit
ismertette, Füst Milán Naplójából Kézdy György
olvasott fel részleteket, Gerendás Péter pedig
énekelt.

november 17.
Az Országos Rabbiképző kiddusán Hídvégi Máté
biokémikus tartott előadást az Országos Főrabbi
Hivatal szervezésében.

november 18.
A Népszava 2000. november 18-án megjelent „Szép
Szó” melléklete Tamás Gáspár Miklós „A történelmi
SZDSZ" és mai kritikusai című tanulmányát közölte (12. p.), amelyben a szerző bőségesen idéz az SZDSZ-t
le „zsidópártozó” sajtópolémiákból.
november 20.
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Elkészült az a szakvélemény, amelyet a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának nem hivatalos
felkérésére a jeruzsálemi Yad Vasem Intézet
magyarországi kutatócsoportja készített (tagjai: B.
Turán Tamás múzeumigazgató, Kádár Gábor, Karsai
László, Molnár Judit, Toronyi Zsuzsa, Vági Gábor) az
auschwitzi magyar pavilon kiállításának
korszerűsítése ügyében. Az ügy előzménye az, hogy a
kormány Szita Szabolcs történészt és Szikossy Ferenc
muzeológust (Magyar Nemzeti Múzeum) kérte fel a
kiállítási anyag megírására. A minisztérium
Közgyűjteményi Főosztálya részéről Nagy László nem
hivatalosan felkérte a kutatócsoportot, az MTA
Történettudományi Intézet képviseletében Stark Tamás
történészt, valamint és Radnóti Ilona muzeológust, a
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemről az elkészült
javaslat véleményezésére. A szakértők úgy vélekedtek,
hogy a tervezetben a holocaust ideje alatt tanúsított
embermentési tevékenység valódi súlyánál nagyobb
szerepet kap, ezért érződik némi „országimázs javító”
szándék a tervezetben. A bírálatokat figyelembe véve
a szerzők vállalták, hogy a tervezetet 2000 december
végéig átdolgozzák.
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november 20-23.
1. Az M2 tévécsatorna a késő esti órákban tűzte
műsorára Claude Lanzmann „Shoah” című
dokumentumfilmjét. November 18-25-én ugyanez a
csatorna sugározta Marvin J. Chomsky „Holocaust – A
Weiss család története” című 1987-ben forgatott
tévéfilm sorozatát.
2. Az Európai Színházak Uniójának Budapesten
tartott fesztiválján a Tel-Aviv-i Cameri Theatre
társulata lépett fel a Thália Színházban. Az izraeli
társulat a három Csehov-novella alapján Hanoch Levin
által készített „Requiem” című drámát mutatta be.

november 23..
1. A Mazsike Festészetet Kedvelők Klubja sorozatot
indított „A művészetek alapjai” címmel a Magyar
Nemzeti Galériában, Csernitzky Márta
művészettörténész vezetésével.
2. A Magyar Tudományok Akadémián Glatz Ferenc elnök
mutatta be a „Rendhagyó történelemóra a holocaustról”
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című, a Múlt és Jövő Kiadó által összeállított
kötetet. A kötet 2000 áprilisában Csurgón rendezett
konferencia anyagát tartalmazza. A bemutatón a zsidó
szervezetek vezetőin kívül jelen volt Kósáné Kovács
Magda, az Országgyűlés Emberjogi Bizottságának
elnöke, Suchmann Tamás MSZP-s, és Szászfalvi László
MDF-es politikus, valamint több középiskolás csoport
is. A kötetet az Oktatási Minisztérium minden
középiskolának megküldte.
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november 24.
Az Országos Rabbiképző kiddusán Gerő András
történész tartott előadást az Országos Főrabbi
Hivatal szervezésében.

november 25.
A Magyar Hírlap 2000. november 2-én megjelent
számában Kőbányai János „Izrael és híre” című
publicisztikája olvasható a palesztin-izraeli
háborúval kapcsolatos média-elfogultságról, az
egyoldalú palesztinbarát tájékoztatásról (4. p.).
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novemer 26.
1. Keszthelyen a Helikon Kastélyban
„Szabadkőművesség - kereszténység – zsidóság” címmel
rendezett konferenciát a Keresztény - Zsidó Társaság.
Az előadásokat Czoma László, Kiszely Gábor, Korányi
László, Nacsádi András, Olti Ferenc, Szécsi József és
Varga Béla tartották.
2. Második alkalommal rendezte meg a „Zsidó tárgyú
könyvek és tárgyak” aukcióját a Biblical Worl Gallery
az Átrium Hyatt Szálló Kármán termében.
november 27.
Az orosz-svéd történész vegyes bizottság nevében
Jan Lundvik azt közölte, hogy számos új körülményt
sikerült tisztázni Wallenberg bebörtönzésével
kapcsolatban, ám arra nem sikerült fényt deríteni,
hogy milyen körülmények között veszíthette életét.
Alekszander Jakovlev viszont úgy nyilatkozott, hogy a
feltárt tények alapján bizonyos, hogy Wallenberget az
egykori szovjet titkosszolgálat moszkvai Ljubjanka
börtönében 1947-ben lőtték agyon. A Los Angeles-i
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székhelyű Simon Wiesenthal Központ felszólította
Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnököt, hogy hozza
nyilvánosságra, illetve szolgáltassa kis a
Wallenbergű-családnak a dokumentumokat. 2000.
december 22-én az orosz főállamügyészi hivatal
döntése alapján rehabilitálták az egykori budapesti
svéd diplomatát. A svéd kormány azonban továbbra is
tisztázatlannak tekinti Wallenberg sorsát, mivel
konkrét bizonyítékok nem bizonyítják Wallenberg
halálát.
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november 27.
A Pesti Vigadóban Rubint Ávrahám Péter kiállítása
nyílt meg.
november 28.
Az Alma utcai Idősek Otthonában Salamon Iván
tartott előadást „Zsidó élet Pesten és Budán” címmel.
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november 30.
A Bzsh közgyűlést tartott a Síp utcai Díszteremben.
Lancz Tibor elnök beszámolójában kiemelte az újpesti,
csepeli, valamint az Emmanuel Alapítvány által
szervezett rendezvényeket. Az elnök kitért a Páva
utcai Holocaust Dokumentációs Központ alapításához
kapcsolódó hároméves projektre. Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató a kulturális, a vallási élet, és
hitoktatás fellendüléséről beszélt. A számvizsgáló
bizottság elnöke, Sessler György javaslatot
terjesztett elő egy új leltározási szabályzat
elkészítéséről. A közgyűlés a javaslatot elfogadta.
Sessler beszámolt a kárpótlási folyamat alakulásáról
is. Ehhez kapcsolódva Haász László küldött szóvá
tette, hogy a kárpótlás ügyében döntést hozók a
magyar holocaust specifikumait nem ismerik (el),
lelketlenül intézik az ügyeket. A Bzsh gazdálkodását
érintő kérdések között szó volt a XIII. Jász utca
66/B alatti ingatlan hasznosításáról, a zárszámadás
és a gazdálkodás áttekinthetőségének javításáról.

November végén a történelmi egyházak oktatói
rendeztek tanácskozást az OR-ZSE-n. Tordai Péter,
Schőner Alfréd és Sommer László ismertette a zsidó
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oktatás helyzetét. A Katolikus Pedagógiai Intézet
vezetőjeként Bajzák Erzsébet Eszter, Mihályi Zoltánné
az evangélikus egyház oktatási vezetőjeként, Papp
Kornál pedig a református egyház vezetőjeként
ismertette saját felekezete oktatási rendszerét.
Felszólalt Hegyi László az Oktatási Minisztérium
főosztályvezetője is. A program végén a résztvevők
meglátogatták a Budapesti Zsidó Múzeumot.
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A Bálint Zsidó Közösségi Házban rendezték meg
Gyémánt Tibor festőművész kiállítását. A megnyitón
Gordon Zsuzsa színművésznő, valamint Lányi Ráchel
hegedű-, és Virány Gábor zongoraművész lépett fel.
A Fészek Klubban Dross-Bettelheim Jolán
születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek
kiállítást a képzőművész alkotásaiból.

Bécsben a Zsidó Múzeumban kiállítás nyílt „Kelet és
Nyugat között - a galíciai zsidók és Bécs” címmel.
Domán István címzetes egyetemi tanárnak
aranydiplomát adományozott az ELTE Tanácsa.

ya

A Mazsike gyűjtést indított a zákányi zsidótemető
emlékparkká alakítására. A felújítást a zákányi
önkormányzattal együttműködve tervezték.

M
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Az UJS Klub új helyére, a volt MÁV Zeneiskola
épületébe, a VII. Rózsa utca. 22-be költözött.

A Zsidó Múzeumban kiállítás nyílt „Korai
modernizmus, magyar zsidó festőművészek 1905-1918.”
címmel.
A Szombat 2000/novemberi számában Gadó János
készített interjút Alvin Rosenfelddel, az Indiana
Állami Egyetem professzorával „A zsidóság és a
holocaust az amerikai nyilvánosságban” címmel (1012.p.).

Az ÉS 2000/47. számában jelent meg Kertész Imre „A
száműzött nyelv” című esszéje.

A Valóság 2000/novemberi számában jelent meg Pelle
János tanulmánya „Az első zsidótörvények és a
kortársak” címmel.
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A Műemlékvédelem című folyóirat 2000/4 számában
Demeter Gábor tanulmánya olvasható „Szabadkai
zsinagóga - pusztulás vagy helyreállítás” címmel.
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december hónap

vé

Az Eszmélet című folyóirat 2000 téli, 48-ik
számában Tamás Gáspár Miklós „A posztfasizmusról”
címmel közölt tanulmányt.
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december 1.
1. Az Országos Rabbiképző kiddusán Fekete János
bankár tartott előadást az Országos Főrabbi Hivatal
szervezésében.
2. Somlyó György 80. születésnapját ünnepelték a
Fészek Klubban a Magyar Írószövetség rendezésében.
3. New York város főszámvevője, Alan Hevesi,
levélben kérte Thomas Kleistel osztrák államelnököt,
hogy az osztrák kényszermunkások kárpótlásának
rendezéséig állítsa le azoknak a cégeknek a
privatizációját, amelyek az eddigi bejelentések
szerint a náci időkben elkobzott zsidó vagyonokból
húztak hasznot. A 2000. december 21-én esedékes
legújabb tárgyalási fordulón Ausztriától konkrét
összeg megjelölését várják, amit az ország
kárpótlásra hajlandó fordítani.
4. A Független Kisgazdapárt által rendezett
Szentháromság téri esték keretében Torgyán József
pártelnök tartott előadást „Keresztény hitvilágunk a
mezopotámiai ásatások, a kumráni (sic!) tekercsek
tükrében” címmel. Az est vendége volt Gyurkovics
Tibor író is. Mértékadó értelmiségiek körében
megrökönyödést keltett a pártvezér témaválasztásának
gátlástalansága. Majláth Mikes László a „Magyar
Hírlap” aznapi számában „Mezopotámiai emberünk” című
szatirikus hangvételű írása még az előadás megtartása
előtt hangot adott annak a véleménynek, hogy a párt
által még fizetett hirdetésben is népszerűsített
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program valószínűleg nem szakszerűségéről lesz
nevezetes… Ráadásul a hirdetésben Qumrán nevét
„Kumány”-ként, hibásan közölték a kormány lapjában, a
Magyar Nemzetben. Esterházy Péter az ÉS 2000 december
15-i számában „Ama nagyon szép” (3. p.) című
glosszájában megemlítette Torgyán „mezopotámiai”
előadását is. Nagy József „Professzor Torgyán” címmel
a 168 óra 2000 december 7-i számában jelentetett meg
írást (18-19. p.). A Mozgó Világ 2001/januári
számában Tábori Zoltán közöl részleteket az
„előadásból” „Torgyán József megpendíti a joghúrt”
címmel (75-88. p.).
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december 3.
A Mazsihisz közgyűlésén 79 éves korára hivatkozva
lemondott országos főrabbi tisztéről Schweitzer
József 2000. december 31-i hatállyal, de rabbiként
tovább kíván szolgálni az ORI templomában. A testület
a lemondást 35 igen, 12 nem és 11 tartózkodó szavazat
mellett elfogadta, és úgy döntött, hogy a tisztséget
egyelőre nem tölti be. Schweitzer József
bejelentette, hogy „Zsidó szentírás tudományi és
hebraisztikai társaságot” alapít, amely Büchler
Sándor nevét viseli. Az Új Élet 2001. január 15-i
számában Zoltai Gusztáv és Tordai Péter „Tisztelgés
Schweitzer József személye és munkássága előtt” című
írásával méltatta a leköszönt országos főrabbi
életútját. Paskai László bíboros és Seregély István
érsek köszöntő sorait ugyancsak címoldalán közölte a
lap. A közgyűlés megvitatta a 2001 évi népszámlálás
vallásra vonatkozó kérdésblokkját is. A testület úgy
foglalt állást, hogy a kérdőív a névtelensége sem
nyújt garanciát az egyéni adatok védelmére. Ennek
ellenére a grémium úgy döntött, hogy „Felhívást” tesz
közzé az Új Életben, és arra buzdítja a zsidó vallású
állampolgárokat, hogy a vallást firtató kérdésre
válaszolják azt, hogy zsidók. A hitközség azonban a
vallásra vonatkozó népszámlálási statisztikát
továbbra sem fogadja el hiteles forrásként. A
nemzetiségre vonatkozó kérdésblokk tekintetében nem
adott ki egységes állásfoglalást a testület. A
Mazsihisz közgyűlésén Zoltai Gusztáv ügyvezető
igazgató többek között beszámolt arról, hogy a Kozma
utcai temetőben elkövetett sírrongálások
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helyreállításához az állam 20 millió forinttal járult
hozzá. Az ügyvezető igazgató beszámolt kárpótlásról a
kormánnyal folytatott tárgyalások alakulásáról.
Elmondta, hogy anyagi áldozatok ellenében lehetőség
van arra, hogy a Rumbach utcai zsinagóga
visszakerüljön a hitközséghez.
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december 7.
1. Ehud Barak, izraeli miniszterelnök meghívására
hivatalos látogatásra Izraelbe érkezett Szabó János
honvédelmi miniszter.
2. A honvédelmi miniszter visszavonta Szalay Róbert
nyugállományú ezredessé történt kinevezését, mivel
Szalay a „Nap-kelte” című TV műsorban éltette
Szálasit. Az előléptetésre 2000. október 23-án került
sor. A honvédelmi miniszter a rendfokozatok és az
egyenruha viselésétől is megfosztotta Szalayt. Az ügy
előzménye, hogy 2000 november elején heves
sajtópolémiát váltott ki Szalay Róbert alezredessé
történt kinevezése. Szalay „Az 1956-os Forradalom
igaz története” című munkájában Szálasi Ferencet és a
Hungarista Mozgalmat rehabilitáló nézeteket vallott.
A most visszavont előléptetést Pongrácz Gergely és
Homoki János honvédelmi államtitkár javaslatára kapta
meg Szalay Róbert. A kinevezés ellen több társadalmi
szervezet, köztük a Measz is tiltakozott a Honvédelmi
Minisztériumnál.
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december 8.
1. Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalában
bemutatkozó látogatáson fogadta Keller Lászlót, a
ZSVK Kelet-Európai Tagozatának elnökét. Keller László
Orbán Viktor miniszterelnök meghívására érkezett
Magyarországra.
2. Az Országos Rabbiképző kiddusán Komoróczy Géza
professzor tartott előadást az Országos Főrabbi
Hivatal szervezésében.
december 9.
A Measz közgyűlésén lemondott elnöki tisztségéről
Fodor István, ügyvezető elnökké Hanti Vilmost
választották.
december 11.

Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter és Semjén
Zsolt egyházi ügyekért felelős államtitkár látogatást
tett a Mazsihisz vezetőségében.
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december 12.
1.Az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel
alkotmányellenesnek ítélte, és 1999. január 1-ig
visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az 1999-es
évi költségvetési törvénynek azt a részét, amely az
élet elvesztésért járó kárpótlás összegét harmoncezer
forintban határozta meg. Az Alkotmánybíróság
határozata szerint a kormányzatnak két éven belül új,
alkotmányos kárpótlási törvényt kell hoznia, és a
kárpótlási folyamatot le kell zárnia. A költségvetés
teherbíró képességének korlátaira való hivatkozás nem
méltányolható kifogás, hiszen az érvényes
rendelkezések szerint lehetőség van részletfizetésre.
A Mazsihisz kezdeményezésére indult alkotmánybírósági
döntés Magyarországon mintegy 38 ezer embert,
külföldön pedig hozzávetőleg 40 ezer személyt
érintett.
2. 70 éves korában meghalt Virág Teréz
pszichológus, szociálpszichológus. A Rákoskeresztúri
temetőben Kardos Péter főrabbi és Fekete László
főkántor búcsúztatták, jelen voltak a Zsidó Szociális
Segély Alapítvány képviselői is.
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december 14.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Magyar
Nemzeti Galériában rendezett tárlatlátogatással
egybekötött beszélgetést „Vizuális kifejező eszközök
a különböző művészettörténeti korszakokban” címmel. A
beszélgetést Csernitzky Mária művészettörténész
vezette.
december 16.
1. Izraelben meghalt Dávid Krausz, Izrael egykori
magyarországi nagykövete.
2. A Madách Színházban tartotta tízéves
fennállásának jubileumi koncertjét a Budapester
Klezmer Band. A gálán fellépett Topol, a tejesember
világhírű megtestesítője, valamint Dunai Tamás és
Gálvölgyi János.

3. „Zsidó linkek az interneten” címmel bemutatóval
egybekötött előadást rendeztek a Bálint Zsidó
Közösségi Házban.
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december 17.
1. Az OR-ZSE oktogonális termében a Magyar Tudomány
Napja alkalmából rendezett konferenciát a
magyarországi liturgikus zenéről az egyetem
Liturgikus Tanszéke. A konferenciát Schőner Alfréd
rektor és Kármán György orgonaművész, a tanszék
vezetője nyitotta meg. Fekete László főkántor „Az
Itzkovits-énekeskönyvről”, Déri Balázs, az
Egyházzenei Szemle főszerkesztője „Liturgikus zenei
hagyományok a zsidó ortodox gyakorlatban” címmel,
Frigyesi Judit professzor az „Askenáz liturgikus
zene, mint egyedi kultúra” címmel tartott előadást. A
délutáni kerekasztal-beszélgetés moderátora Haraszti
György tanszékvezető volt, a téma pedig a zsidó
liturgikus zene örök aktualitása volt. A zenei
illusztrációt Fekete László főkántor, Lukács Judit
zongoraművész és Lisznyai Mária orgonaművész
szolgáltatták Biczó Tamás és Szilágyi Gábor a
kántorképző szak hallgatói bemutatót tartottak a
liturgikus zenei hagyományokból. A konferencián részt
vett Komoróczy Géza professzor is.
2. A Budai Zsidó Hitközség az Óbudai Társaskörben
rendezett Hanuka bált.
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december 18.
A Frankel Leó utcai hitközségben felavatták a
Kalmár Péter által tervezett mártír emléktáblát. Az
emléktábla az áldozatok emlékére 130 gyertyát foglal
keretbe.

december 19.
1. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében Várnai
Judit nagykövet adta át a jeruzsálemi Yad Vasem
Intézet „Világ Igaza” kitüntetéseit. A 2000 évi
kitüntetettek: János Erzsébet, Bobély György, Csonka
Árpádné, Csonka Melinda, Seregély Béla (Pápa),Reményi
Gyuláné, Pálffy Dénes és felesége, Szász Károlyné,
Szász Ilona, Aradi Vilmos és felesége, Bosznay Sándor
és felesége, Falaky József, Horváth Kálmán, Kamarás
Artúrné, Daby Györgyné, Lelkes Lászlóné, Tóth János.
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2. A német munkaadók szövetsége, a gyáriparos
szövetség és a német kereskedelmi és iparkamara újabb
felhívást tett közzé, hogy rábírja a vonakodó cégeket
csatlakozásra a náci korszak kényszermunkásainak
kárpótlására létrehozott „Emlékezés, felelősség és
jövő alapítványhoz”. Az év januárjában közzétett első
felhívás óta mindössze öt cég jelentkezett önként az
alaphoz 3,3 milliárd márkával. A kárpótlásra jogosult
kelet-európai kényszermunkások száma mintegy 1,2
millióra tehető, a kártérítés fejenként 5000-15000
márka.
3. Az Építészek Ötpacsirta utcai épületében
kiállítás nyílt a Páva utcai zsinagógába tervezett
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
tervpályázatára készült munkákból. A beérkezett öt
pályázat győztese a Mányi István és csapata által
készített pályamű lett.
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december 21.
1. A kormány a vatikáni szerződés mintájára
szerződést kötött a Mazsihisz-szel. A keretszerződés
a mindenkori kormánytól függetlenül garantálja a
magyarországi zsidóság társadalmi, politikai és
gazdasági stabilitását. A „Megállapodás” szövegéből
részetek jelentek meg az Új Élet 2001. január 15-i
számában (3. p.) A megállapodás teljes szövege a
Magyar Közlöny 2000. december 22-i számában, valamint
a Szombat 2001/februári számában (8-11. p.)
olvasható. Ez utóbbi helyen Hirsch Béla „Zavarba ejtő
megállapodás” címmel kommentálta az egyezményt.
2. A Kossuth téren a Mechon Simon Alapítvány
rendezett ünnepélyes gyertyagyújtást hanuka ünnepén.
A rendezvényen megjelent, és a békefolyamat
gyorsítása melletti beszédet mondott Khaled Ghazal
palesztin nagykövet is. A Thököly úti zsinagógában
koncerttel köszöntötték a hanukát.
3. A Hotel Páva Plaza báltermében Feldmájer Péter
Mazsihisz elnök adta át a Mazsike „Magyar Zsidó
Kultúráért díjat” Markó Ivánnak, valamint a „Várhegyi
György oktatási díjat” Fritz Zsuzsának, a Scheiber
Iskola oktatójának. Az egyesület verspályázatának
győztesei: Shelley István (Bp.): Vörösmarty árnyéka
Amerika felett; Anavi Ádám (Temesvár): Rekviem két

hangra; Borbás Gabriella Dóra (Bp.) Pest; Kertész
Péter (Szentendre) Útban hazafelé.
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december 22.
A Rabbiképző kiddusán Benedek István Gábor tartott
előadást. Pasqualini Éva és Nagy Viktória vezetésével
a Pedagógium növendékei adtak hanukai műsort.

vé

december 23.
A Scheiber Gimnáziumban rendezett hanuka bált az
UJS, a Goldmark teremben pedig a Dohány utcai körzet
ünnepelt.
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december 21-28.
A Nyugati pályaudvar előtt ismét megrendezte az
immár hagyományos hanuka-ünnepélyt a Chabad Lubavics
Egyesület. A Betlen téren a Kol Zahav kamarakórus
közreműködésével búcsúztatták a hanukát.
Decemberben Szabó István „A napfény íze” című
filmjét három kategóriában jelölték Oscar-díjra.
A Kisvárdáról Elszármazottak Baráti köre
decembertől rendszeresen a Hegedűs Gyula utcai körzet
Klubjában tartotta rendezvényeit.
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A Mozgó Világ 2000/decemberi számában jelent meg
Karsai László tanulmánya „Egyetemi és középiskolai
tankönyvek a holocaustról” címmel (19-43. p.).
A személyi jövedelemadó egy százalékából 200-ben
37,98 millió forintnyi támogatást kapott a Mazsihisz.
Az évadban Pesti Színházban Lessing „Bölcs Náthán”
című drámáját játszották Avar István főszereplésével.
Ebben az éven indította el a „Tél Tálpijot” című
rabbinikus folyóiratát a Pesti Jesiva. A kiadvány
megjelenéséhez gratulált Rishon Lezion izraeli
főrabbi is. A levél másolatát közölte az Egység
2001/januári száma (11. p.)

ltá

Bankok, biztosítók kárpótlási ügyei 2000-ben:

r

Rómában a nyár folyamán tudományos konferenciát
rendeztek a fiumei holocaustról. A konferencián a
Fiumei Tanulmányi Társaság tiszteletbeli elnökeként
jelen volt Vásárhelyi Miklós is.
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Edward Fagan amerikai ügyvéd 1996 óta folyamatosan
indított úgynevezett gyűjtőpereket különböző
államokban elkövetett kártérítési mulasztások miatt.
A gyűjtőperek esetében a peren kívüli megállapodást
sürgetett, ami azt jelenti, hogy a megállapodás után
további igények bejelentésének nincs helye.
A kártérítési perek ügye egy svájci pénzintézet
munkatársának, Christoph Mellinek a közreműködésével
indult el, aki megakadályozta néhány, zsidó holocaust
áldozat követélését alátámasztó akta megsemmisítését.
Ezeknek az úgynevezett alvó számlák ügyében lépett
fel Fagan, majd a vagyoni és a kényszermunka miatti
kártérítést összekapcsolva tárgyalták. Fagan csapata
több milliárdos megállapodást hozott tető alá a
különböző földrészeken, illetve államokban élő
érintettek számára. A tárgyalások főbb állomásai:
Washingtonban és Budapesten egyszerre jelentették
be, hogy egyezségre jutottak öt biztosító társaság német Allianz, a francia Axa, az olasz Generali, a
svájci Wintertour és Zürich biztosító - és a
kárvallottak érdekeit képviselő, az egykori amerikai
külügyminiszter, Eagleburger vezette bizottság. Az öt
biztosító hajlandó kártérítést fizetni a túlélőknek,
a kártérítési felhívást fizetett hirdetés formájában
tették közzé (Népszabadság 2000. március 10. 11. p.).
A holland biztosítók csak az Egyesült Államokból
való kitiltás szankciójának kilátásba helyezése után,
2000. április 6-án jelentették be, hogy
bekapcsolódnak az akcióba. 2000. május 8-án több kis
svájci biztosító jelentette be, hogy összesen 50
millió dollár értékben hajlandók hozzájárulni a nagy
biztosító társaságok által létesített alapba. Az
olasz Assicurazini Generali biztosító 100 millió
dollárt szánt a holocaust idejéből származó
számlákkal kapcsolatos követelések tejesítésére.
2000. július 26-án az illetékes amerikai Edward
Kormann bíró jóváhagyta a svájci UBS és Crdit Suisse
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Group, valamint a holocaust áldozatai között
létrejött peren kívüli megállapodást. Eszerint a
bankok 1,25 milliárd dollár kártérítést fizetnek,
ennek fejében a gyűjtőper mintegy 600 ezer felperese
visszavonja a bankokkal szembeni kérelmét. A
hatálybalépés feltétele volt, hogy nyilvánosságra
hozzák az ún. Volcker-jelentést. A bankok
archívumának átvizsgálása után a Volcker-bizottság
mintegy 50 ezer olyan alvó számlát talált, amelynek
köze lehetett a holocaust áldozataihoz. 2000.
december 9-én jelentették be, hogy Edward Korman New
York-i bíró döntése szerint Paul Volcker, az amerikai
jegybank egykori elnöke szervezze és ellenőrizze a
holocaust áldozatinak kifizetendő kárpótlást. A
svájci bankok által felajánlott 1,25 milliárd
dollárból a tervek szerint 800 millió dollárt a
számlatulajdonosok és örököseik, 300 millió dollárt
pedig a náci korszak nem zsidó származású
üldözötteinek kárpótlására fordítják.
A brit kormány külön bizottságot hozott létre a
kárpótlási - kártalanítási igények elbírálására és
bonyolítására. Több mint háromévi kutatómunka
eredményeként 13 ezer brit holocaust-alvószámla
listáját tette közzé 18 bank 2000. május 8-án. A
számlák összértéke korabeli értéken 2,8 millió
fontsterling.
A Knesszet parlamenti vizsgálóbizottságot hozott
létre Collette Avital vezetésével a 20-as 30-as
években, Palesztinában ingatlant szerzettek
kárpótlására. Az Izraeli Bankszövetség hat vezető
bank tisztviselői, és egy független szakértői csoport
számára kutathatóvá tette háború előtti anyagait.
Kényszermunkások kártérítése:
2000. február 17-én Berlinben és március 8-án
Washingtonban újabb fordulóra került sor a náci
korszakban kényszermunkára hurcolt személyeknek
fizetendő kártérítésről. A német kormány az 1999
decemberében 10 milliárd márkát ajánlott fel
kártérítés céljára. A háború idején mintegy 200 ezer
cég húzott hasznot a kényszermunkából, közülük
azonban eddig mindössze 160 vállalta, hogy részt vesz
a kárpótlási alap feltöltésében. A tárgyaláson
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résztvevő kelet-, és közép európai országok Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna, Lengyelország
és Csehország - képviselői azt szerették volna, ha a
német kormány által felajánlott összeg 90 százalékát
felosztanák a kényszermunkások között. A kártérítést
követelők nevében fellépő Edward Fagan ügyvéd azonban
legalább 2 milliárd márkát egyéb célra, például az
ún. árjásítás (nem zsidó tulajdonba adás elkobzás
útján) során vagyonvesztett emberek kárpótlására
kívánta felhasználni. 2000. június 13-án
Washingtonban Stuart Eizenstadt amerikai
pénzügyminiszter-helyettes, és Otto Lambsdorff német
megbízott egyezségre jutott a kényszermunkásoknak a
német vállalatok által fizetendő kárpótlás
kérdésében, 2000. július 17-én pedig sikerült aláírni
a kényszermunkásoknak fizetendő 10 milliárd márkás
kárpótlásról szóló amerikai-német egyezményt. A német
fél jogi garanciákat kapott, hogy ezzel végleg
letudhatják az ilyen irányú kötelezettségeiket, erre
az amerikai fél is hajlott. A kárpótlási igényeket
2000. december közepétől 2001. augusztus 12-ig
lehetett benyújtani a Claims Conference frankfurti
irodájában, illetve a Mazsöknél.
Az osztrák kormány 2000 februárjában Maria
Schaumayert, a jegybank nyugalmazott elnökét kérte
fel az Ausztriában kényszermunkát végzettek
kárpótlására. Az elnök asszony 2000 márciusában
Washingtonban úgy nyilatkozott, hogy Ausztria
valószínűleg ugyanakkora kártérítést fizet a
kényszermunkáért, mint Németország. Elan Steinberg, a
Zsidó Világkongresszus vezérigazgatója ugyancsak 2000
március közepén egy 1953-as amerikai
kormányjelentésre hivatkozva úgy nyilatkozott, hogy
Ausztria a területén elkövetett vagyonelkobzás és
kényszermunka következtében mai értéken mintegy 10
milliárd dolláros kártérítéssel tartozik. A Zsvk
nyilvántartása szerint mintegy 70 ezer lakás és
üzleti vállalkozás is volt a javak között. Steinberg
kijelentette, hogy Jörg Haidernek is van birtokában
ilyen tulajdon.
Az osztrák és az amerikai fél 2000.június 8-án
kötött megállapodást a kényszermunkásoknak fizetendő
kártérítésről. Az amerikai fél garantálta, hogy
további kártérítési igénnyel nem lépnek fel osztrák
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vállalatokkal szemben, a megindított pereket pedig
leállítják. Cserébe osztrák vállalatok 6 milliárd
schillinges „Megbékélési Pénzalapot” hozott létre
kárpótlási céllal. A vállalatok befizetési
kötelezettségéről folytatták a tárgyalásokat. A zsidó
szervezetek és Edward Korman amerikai bíró 2000.
július 26-án azzal a záradékkal fogadta el, hogy a
kényszermunkásokat alkalmazó cégeknek 30 napon belül
jelentkezniük kell. Elsőként a Nestlé jelentette be
2000. augusztus 28-án, hogy a zsidó kényszermunkások
alkalmazása miatt 25 millió svájci frankkal járul
hozzá a svájci bankok által létrehozott 1,25 milliárd
dolláros kárpótlási alaphoz. A kárpótlás hét
országból mintegy 150 ezer érintettel számolt.
A Mazsihisz mintegy 4500 magyarországi
kényszermunkás nevében fejenként 105 ezer schilling,
illetve a mezőgazdasági munkára kényszerítettek
esetében 20 ezer schilling, összesen 424.5 millió
schilling kárpótlást követelt az osztrák cégek
mintegy 6 milliárd schillingre tervezett alapjából.
A fehéroroszországi és az ukrán zsidók képviselői
viszont a 2000 március közepén lezajlott bécsi
látogatásuk során Elisabeth Steiner osztrák ügyvédnőt
bízták meg a mintegy 43 ezer ukrán és belorusz
károsult képviseletével, mivel az amerikai Fagan
beavatkozásától nem várták az ügyintézés gyorsulását.
A holland bankszövetség és az amsterdami tőzsde
2000. június 5-én vállalt kötelezettséget arra, hogy
a holland zsidók egyesületének kárpótlást fizet a
második világháború alatti zsidóüldözés áldozataitól
elrabolt vagyonért. A ZSVK képviselői megígérték,
hogy amennyiben a holland kormány hajlandó intézkedni
a kártérítést illetően, akkor a ZSVK nem tesz
lépéseket az amerikai ReliaStar biztosító
megvásárlásának megakadályozására a holland ING Groep
NY részéről. A megállapodás így létrejött a holland
hitközség és a bankok képviselői között. A bankok 12
millió gulden egykori árat, a ZsVK szerint mintegy
764 millió guldent fizettek folyó áron.
A cseh parlament alsóháza elfogadta a csehországi
zsidók és zsidó szervezetek kárpótlásáról szóló
törvényt 2000. május végén. Ennek értelmében a Cseh
Nemzeti Galéria 63 festményt ad vissza a Zsidó
Múzeumnak, magánszemélyeknek pedig mintegy 2500
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műtárgyat. A cseh állam tulajdonában mintegy 200
zsidó eredetű ingatlan van. A kárpótlási igényeket
2002 végéig kellett bejelenteni az érintett
magánszemélyeknek és szervezeteknek.
Spanyolország másfél millió dollárral járul hozzá a
ZSVK új pénzügyi alapjához, amelyet a szefárd-zsidó
holocaust-túlélők számára hoztak létre. A spanyol
kormányt arra kérték föl, hogy főleg görög, bolgár,
jugoszláv és tunéziai zsidók kárpótlására adjon
pénzt, hiszen a zsidók őseit 1492-ben űzték ki az
országból.
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A brit kormány az 1998-ban Washingtonban tartott
Holocaust-konferencia nyomán rendelte el a galériák,
közgyűjtemények átvizsgálását, hogy az 1933 után
tulajdonukba került műtárgyak származhatnak-e
elkobzott zsidó vagyonokból. A londoni Tate Galeryben
2000 elején mintegy száz olyan festményre bukkantak,
amelyről feltételezhető, hogy a vészkorszak idején a
nácik által elrabolt zsidó műkincsek közé tartoznak.
A National Galery már 1999-ben közzétette annak a
több mint száz képnek a listáját, amely a szóban
forgó forrásból származik. A vizsgálat teljes
eredményét 2000 márciusában tették közzé.
A francia miniszterelnök, Lionel Jospin 2000.
április 17-én vette át az ún. Matteoli-bizottság
jelentését, amely 3 évi munkával tárta fel a
franciaországi zsidók kifosztásának mértékét.
Eszerint a francia államnak 1,4 milliárd frank
kártérítést kellene fizetni a zsidó hitközségnek. A
francia múzeumokban mintegy 2000 korábban zsidó
tulajdonban volt műtárgyra bukkantak.
Hámori József kulturális miniszter is elrendelte,
hogy az országos múzeumok jelentsék az állományukban
lévő bizonytalan eredetű műkincseket. Elrendelte
továbbá a múzeumi levéltárak és irattárak
átvizsgálását. A Mazsök pedig 12 millió forintot
hagyott jóvá a zsidó eredetű műtárgyak kutatására, és
a kapcsolódó utazásokra. 2000. május 26-án Vlagyimir
Putyin orosz miniszterelnök aláírta az úgynevezett
restitúciós (visszaszolgáltatási) törvényt, amelynek
értelmében közzé kell tenni az elhurcolt kulturális
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értékek listáját. Magyarország még 1999 októberében
összeállított egy több ezer tételből álló listát az
Oroszország területére került, Magyarországról
származó műkincsekről. Jogilag azonban egyelőre nem
tisztázott, hogy a visszaigényelt műkincsek az orosz
törvények szerint visszaadhatók-e vagy sem.

Eseménytár
a 2001. év zsidó vonatkozású krónikája
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január 1.
Az Új Élet 2001. január 1-jei számának címoldalán
Mazsihisz megismételte ugyanazt a felhívást, amelyben
a 2001. évi népszámlálás vallásra vonatkozó, nem
kötelező kérdésblokkjának megválaszolására buzdított.
Kiemelte, hogy a hitközség aggályosnak tartja az
állampolgárok bármilyen jellegű vallás szerinti
nyilvántartását. A Mazsihisz a felmérés eredményét
nem tudja elfogadni tudományos adatként sem. A
Szombat 2001/2. száma tematikus összeállítást közölt
„A népszámlálás és a zsidóság” címmel. A
szerkesztőség Erős Ferenc szociálpszichológus, Kovács
András szociológus, Gereben Ágnes és Kende Péter
történészek véleményét kérdezte (3-7. p.). A lap „A
hódmezővásárhelyi hitközség múltja és jelene” címmel
közölt publikációt Vanderstein Noémi és Szigeti János
(5. p.).
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január 3.
A svéd Svenska Dagbladet című napilapban megjelent
cikk szerint bizonyítékok vannak arra, hogy a
szovjetek orosz foglyokra cserélték volna ki Raoul
Wallenberg svéd diplomatát, ám a svéd hatóságok
cáfolták a hírt. A 2001. január 12-én Stockholmban
kiadott 362 oldalas dokumentum szerint Moszkva nem
szolgált elegendő bizonyítékkal arra, hogy
Wallenberget 1947. július 17-én kivégezték. A
szovjet-orosz vegyes bizottság nem adott ki közös
közleményt a Wallenberg-vizsgálat eredményéről. A
svéd kormány nevében viszont Göran Persson kormányfő
bocsánatot kért a Wallenberg családtól, amiért a svéd
kormány nem követett el mindent Wallenberg
felkutatására.
január 5.
Az Élet és Irodalom 2001. január 5-én megjelent
száma közölte Papp László Tamás tanulmányát „Retusált
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történelem – a Fidesz-kormány historizáló
szemléletéről” címmel (3. p.). Az írás Tisza István
egykori miniszterelnök és Ravasz László református
püspök szobrának kormányzati felállítása kapcsán,
valamint a nevezettek történelmi újraértékelésében
élenjáró történészek - Tőkéczki László és Schmidt
Mária - állásfoglalásai nyomán mutatja be az „udvari
antiszemitizmus” lappangó kormányzati támogatását. A
Ravasz László halálának 25 évfordulója állított
szobrát Semjén Zsolt helyettes államtitkár, Tisza
Istvánét Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel.
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január 6.
A Mazsike Garay utcai klubjának vendége Gereben
Ágnes volt, akivel Gadó János beszélgetett az
„Antiszemitizmus a Szovjetunióban” címmel megjelent
legújabb könyvéről.
január 11.
A Mazsike és a Bálint Zsidó Közösségi Ház közös
programja keretében a „Festészetet kedvelők köre”
meglátogatta Gábor Áron festőművészt műtermében.

ya

január 13.
A Pro Renovanda Hungariae Alapítvány Pázmány Péter
díját kapta Schőner Alfréd, az Or-Zse rektora. A
kitüntetést a Professzorok Házában Glatz Ferenc, az
alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

M
ag

január 17.
1. A MIÉP per-újrafelvételi kérelmet nyújtott be a
legfőbb ügyészhez az 1946-ban háborús bűnösként
kivégzett Bárdossy László egykori miniszterelnök
perében. A Mazsihisz nyílt levélben fejezte ki
tiltakozását a MIÉP akciója miatt. Az Új Élet 2001.
február 1-i számában tette közzé a Maesz tiltakozását
a MIÉP rehabilitációs javaslata ellen (5. p.).
2. A Deák téri evangélikus templomban Domokos
István „Szól a kakas már” címmel tartott előadást
magyar-zsidó költőkről a Keresztény - Zsidó Társaság
szervezésében.
január 18.
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1. Az amerikai külügyminisztérium épületében Stuart
Eisenstadt amerikai pénzügyminisztériumi államtitkár,
Edward Fagan New York-i ügyvéd és Ernst Sucharipa, az
osztrák kormány megbízottja aláírták azt az
egyezményt, amely a holocaust áldozatok osztrák
részről történő kárpótlását rendezi. Ennek értelmében
az osztrák kormány által korábban már megígért 150
millió dolláron felül az osztrák vállalatok további
210 millió dollárt fizettek be a közös kárpótlási
alapba. Ezzel a holocaust túlélők 7000 dollárt
kaphattak fejenként. Ráadásul az osztrák kormány
ígéretet tett a zsidó temetők helyreállításának
támogatására, az elrabolt műkincsek
visszaszolgáltatásának felgyorsítására, valamint a
háború előtt Bécsben működött sportlétesítmény, a
Hakoakh újra indítására. Mintegy 25 millió dollárt
szántak a be nem váltott biztosítási kötvénnyel
rendelkezők kárpótlására. Bécsben Michael Haupt
főpolgármester januárban bejelentette, hogy a főváros
valamennyi bécsi zsidótemető gondozását vállalja.
Ezek a feladatok részét képezik annak a 6 milliárd
schillinges előirányzatnak, amelyet a
kényszermunkások kártalanítására korábban
megszavazott az osztrák kormány. Fagan ígéretet
kapott arra, hogy a mintegy 20 ezer magyarországi
igényjogosult is kárpótlásban részesül. A ZSVK
ügyvezető igazgatója, Elan Steinberg kijelentette,
hogy a szervezet ragaszkodik ahhoz, hogy az osztrák
kormány kérjen bocsánatot a népirtásért. Egyezségre
jutott a francia kormány is a Vichy-kormány idején
Franciaországban zárolt számlák ügyében. A
megállapodás értelmében a mintegy 64 ezer
számlatulajdonos egy 50 millió dolláros számláról
kapta meg a már elismert követeléseiket. A számlát
folyamatosan feltöltötték, amikor az a felére apadt.
Ezen felül 22,5 millió dolláros alapot hoztak létre
azoknak az igénylőknek, akik bizonyítani nem tudták
ugyan, hogy valaha rendelkeztek számlával, de
állításuk hihetőnek tűnt. Bill Clinton amerikai elnök
mandátumának lejárta előtti utolsó napokban
terjesztette elő összegző jelentését az a bizottság,
amely az Egyesült Államokban lévő holocaust javakkal,
illetve az USA kártérítési kötelezettségének
teljesítésével foglalkozott. A két évig tartó
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vizsgálat során megállapították, hogy a háború alatt
a németektől lefoglalt holocaust javak befagyasztása
sok esetben azt is jelentette, hogy a zsidók sem
juthattak hozzá jogos tulajdonukhoz. Áprilistól az
amerikai bíróságok már abban a szellemben ítéltek az
Ausztria elleni perekben, hogy létrejött a
„Megbékélési Alap”, a kárpótlást már abból
folyósított, amint az összes Ausztriával szembeni
kárpótlási-per lezárult.
2. A budapesti gettó felszabadulásának 56.
évfordulóján a Dohány utcai templomban tartott
megemlékezésen a hitközség vezetőin kívül részt vett
Mádl Ferenc köztársasági elnök, Peter Tufo amerikai
nagykövet, Balog Zoltán, a kormányfő vallásügyi
főtanácsadója, Karl-Josef Rauber pápai nuncius,
Demszky Gábor főpolgármester, Kovács László, az MSZP
elnöke, Frenkl Róbert evangélikus országos felügyelő.
Pintér Sándor belügyminiszter ebből az alkalomból
„Bátorságért” érdemjelet adott át a Yad Vasem
Egyesület 20 kitüntetettjének. Az átadáson a
Mazsihisz vezetőin kívül megjelent Shorer Várnai
Judith izraeli nagykövet is.
3. Az RS9 Stúdióban Vladimír Zeév Jabotinsky műveiből
mutattak be összeállítást Dávid király jó utóda
címmel. A feldolgozást a Mazsök támogatásával Ambrus
Katalin, Bassa László és Garai Róbert készítette.
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január 20.
Szabó István hat Oscar-díjra jelölt, „A napfény
íze” című filmjéről rendezett kerekasztalbeszélgetést a Mazsike, és a Szombat szerkesztősége.
A Garay utcai Klub rendezvényére meghívott vendégek
voltak: Debreczeni József, György Péter, Haraszti
Miklós, Novák Attila, Szántó T. Gábor, Heller Ágnes
és Vitányi Iván. A filmet az HBO 2001. január 21-től
vetítette. A Szombat folyóirat 2000. évi
verspályázatának ünnepélyes eredményhirdetését is
ezen az estén tartották.
január 23.
Franciaország budapesti nagykövetének, Paul
Poudade-nek emlékéremmel köszönte meg a Magyar
Auschwitz Alapítvány azt a 128 millió forintos
támogatást, amellyel kormánya a Páva utcában
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létesítendő könyvtár és dokumentációs központ
működéséhez járul hozzá. A támogatást az intézmény
informatikai fejlesztésére és audiovizuális
berendezések vásárlására használták fel. A Páva utcai
templom rekonstrukciója legkorábban 2001. második
félében kezdődik, a beruházás vélhetően 2003-ban
fejeződik be.
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január 24.
Szerződés jött létre a Mazsök és az „Osztrák
Megbékélési Alap” között az Ausztriában egykor
kényszer-, és rabszolgamunkát végző magyarországi
zsidók kártérítésének feltételeiről. A szerződést a
két szervezet főtitkára, dr. Richard Wotova és Sebes
Gábor írták alá.

ya

január 25.
1. Budapestre is megérkezett az orosz-svéd
történész vegyes bizottság Wallenberg-jelentése.
2. A Mazsihisz kezdeményezésére két éve indított
eljárásban a rendőrség Szervezett Bűnözés Elleni
Igazgatósága elkészítette a vádemelési javaslatot. „A
Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” című kiadvány 1999
februárjában több mint ötezer példányban került
boltokba. A nyomozás eredményeként a vádemelési
javaslatot hét személy, köztük Mónus Áron ellen
nyújtottak be a gyűlöletkeltésre alkalmas kiadvány
terjesztése miatt.
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január 27.
1. Az Oneg Sabbat Klubban (Szinva u. 1.) a
budapesti gettó felszabadulásának 56 évfordulója
alkalmából irodalmi estet rendeztek „Karinthy
Frigyestől Heltai Jenőig - Zsidó írók és költők a
zsidótörvények és a holocaust árnyékában” címmel.
Közreműködött a MAROM Kórus és Keres Emil színművész.
2. A Budai Micve Klubban Benda Iván fotóművész
kiállítása nyílt meg „Izrael arcai” címmel.
3. Európában számos helyen emlékeztek meg az
auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának
évfordulójáról. Nagy-Britanniában és Olaszországban
az idén tartották meg először rendeztek
megemlékezéseket. Berlinben a tervezett holocaust
emlékmű helyszíne volt a németországi megemlékezések

központja. Gyűlések voltak Lipcsében, Potsdamban,
Grevensmülenben is. A svédek a stockholmi
zsinagógában emlékeztek, ahol megjelent Göran Persson
miniszterelnök is.
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január 29.
87 éves korában meghalt Szepesi Hugó, a Károli
Gáspár téri gyülekezet vezetője. A Kozma utcai
temetőben Schőner Alfréd, Zoltai Gusztáv, Verő Tamás
és Kálmán Tamás búcsúztatták.
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Madeline Albright leköszönő amerikai
külügyminiszter január végi magyarországi látogatása
során találkozott a Mazsihisz vezetőivel,
megtekintette a Dohány utcai zsinagógát és az
Emmanuel Emlékfát is.
Januárban a Fővárosi Főügyészség nyomozást indított
a Gere Testvérek Bt ellen. A nyomozás KolosváryBorcsa Mihály: „A zsidókérdés magyarországi irodalma”
című, az 1999-ben reprintben kiadott fasiszta
kiadványa megjelentetése miatt, valamint Szálasi
Ferenc műveinek közlése miatt folyt. „A nemzetvezető
művei” sorozatban első kötetként 2000-ben jelent meg
a „Hungarizmus 1. A Cél” című Szálasi iromány.
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Januárban ünnepelte fennállásának tízedik
évfordulóját a Joint által 1991-ben alapított
Magyarországi Zsidó Szociális Segélyalapítvány. A
szervezethez 2001-ben 18 főfoglalkozású, 40
részfoglalkozású munkatárs, valamint 170 önkéntes
tartozott. Talyigás Katalin, a szervezet főtitkára az
Új Élet 2001. január 1-i számában számolt be a
szervezet segélynyújtó programjairól. Kitért a Bp. I.
Fő u. 52-ben működtetett varrodára, az időseket
segélyező „Eszter programra”, valamint a Shoah
Vizuális Történelmi Alapítvánnyal folyó
együttműködésre a „Párbeszéd a toleranciáért” program
keretében.
A Füst Milán Szellemi Páholy második összejövetelét
2001 januárjában rendezték meg. A vendégek a
társadalom zsidósággal kapcsolatos problémáiról

r

beszélgettek. A meghívottak - Görgey Gábor író,
Lengyel László politológus, Ungváry Krisztián
történész, Szabó Iván egykori pénzügyminiszter és
Mécs Imre parlamenti képviselő – beszélgetéséből
részleteket közölt a Remény 2001/2. száma.

ltá

A Wesselényi u. 19-ben kéthetenként szombaton este
„Kabbala és zene” címmel Shlomo Sherman rabbi tart
előadást a Chábád Lubavics szervezésében.
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„Az Utódok reménysége” című zsidó vallási műsor a
Budai Micve Klubot és a Frankel Leó utcai hitközséget
mutatta be.
A zágrábi zsinagóga újjáépítésére adott jótékony
célú kántorkoncerten fellépett Fekete László
budapesti főkántor is.

A „Szegedi Közéleti Kávéház” vendége a helyi
hitközség vezetősége volt a Royal Szálló
különtermében, ahol több mint százan voltak
kíváncsiak a szegedi zsidóság sorsára a XX.
században. A kérdésekre Lednitzky András elnök és
Markovics Zsolt rabbi válaszolt. A hitközség lapja, a
Diósi István által szerkesztett „Zeitung” már 8.
számához érkezett.
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A budai Maros utcai „Bíró Dániel Kórházban”
valamint az Alma utcai ortodox Szeretetotthonban
történt nyilas vérengzés 585 áldozatára emlékeztek a
túlélők. Egyúttal ellátgattak a Csörsz utcai és a
Gránátos utcai ortodox zsidótemetőkbe is. Itt Fixler
Herman főrabbi és Kesztenbaum Ariel főkántor vezette
az emlékező szertartást.
Az Eszmélet 2001/januári (48.) számában Tamás
Gáspár Miklós tanulmánya „A posztfasizmusról” címmel,
Allan Borowski „Vendégmunkások Izraelben” címmel írt
tanulmányt.
A Szombat 2001/januári számában jelent meg Gadó
János interjúja Tatár Györggyel „A nyugati kultúrából
nem lehet kioperálni a gyűlöletet" címmel (20-22.
p.). Ugyanebben a számban olvasható Koltai Tamás
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tanulmánya „A velencei zsidó - Shakespeare „A
velencei kalmárja az újabb kori magyar színpadon”
címmel (25-31. p.). A tanulmány az 1999 decemberében
rendezett „Zsidó sorsok magyar színpadon”
konferencián elhangzott előadás szerkesztett
változata. Novák Attila Göndör Frigyes „Glamour” című
filmjéről írt tanulmányt (31-32. p.).
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A Jel című folyóirat 2001/januári számában jelent
meg Joseph Ratzinger bíboros cikke az Osservatore
Romanóban 2000. december 29-én közölt cikke nyomán
„Ábrahám öröksége, karácsony ajándéka” címmel (5-6.
p.).
A Vigília 2001/januári számában Pelle János
tanulmánya jelent meg „A katolikus egyház és a
zsidótörvények” címmel.

február hónap

ya

február 2.
A Fészek Klubban Bitó László „Apák és fiúk“ című
könyvéről beszélgetett Janikovszky Éva, Koltai János,
Szigethy András, Vekerdy Tamás és Viczián Ottó. Az
est házigazdája Havas Judit volt.

M
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február 3.
A Trafóban az izraeli Sheketak együttes lépett fel
táncos produkciójával, amely a balettől a breakig
ölelte fel a táncművészet műfajait.
február 4.
Margo Ben Zvi izraeli képzőművész kiállítása nyílt
meg a Bálint Zsidó Közösségi Házban.

február 8.
1. Heller Ágnes tartott előadást a Bálint Zsidó
Közösségi Házban „Kereszténység és zsidóság ma”
címmel.
2. A Szépművészeti Múzeum Baráti Köre és a Mazsike
Festészetet Kedvelők Köre megismerkedett egymás

tevékenységével. A Múzeumban folyó projekteket
Simongáti Eszter ügyvezető igazgató ismertette.
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február 10.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége volt Jancsó
Miklós filmrendező, akivel Dési János beszélgetett.
2. A Mazsike Klub vendége Markó Iván táncművész
volt.
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február 12.
1. Az egykori németországi kényszermunkások 5
milliárd márkás kártérítési alapjából még mindig
hiányzik 1,4 milliárd a vonakodó cégek miatt –
jelentette be a kárpótlási alapítvány szóvivője
Berlinben.
2. A Maesz, a Nüb, a Muszoe és a Magyar Auschwitz
Alapítvány a Vízafogónál rendezett megemlékezést a
Dunába lőtt mártírok emlékművénél (XIII. Népfürdő
u.). A főváros felszabadulásának 56. évfordulója
alkalmából beszédet mondott Schiffer János
főpolgármester-helyettes és Hanti Vilmos a Measz
ügyvezető elnöke.
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február 13.
Civil szervezetek rendeztek megemlékezést a
Várszínház előtti téren a főváros felszabadulásának
56. évfordulóján. A demonstrációval már második éve
sikerült megakadályozni, hogy szélsőjobboldali
szervezetek a főváros szívében rendezzenek náci
megemlékezéseket. Az ünnepségen való részvételre a
zsidó szervezetek is mozgósítottak a zsidó
orgánumokban. Az ünnepségen részt vett Demszky Gábor,
Budapest főpolgármestere, Schiffer János
főpolgármester-helyettes, és Kovács László, az MSZP
elnöke is. Beszédet mondott Timár György kisgazda
képviselő, Ormos Mária történész, Tamás Gáspár Miklós
filozófus, Vitányi Iván szocialista képviselő és
Hanti Miklós, a Maesz ügyvezetője. A „Magyar Hírlap”
2001. február 26-i számában Duzsa Erika cikke
foglalkozott a hazai hungarista mozgalommal „Merre
vonul a hazai hungarista mozgalom? - A szakemberek
nem akarnak komolyan foglalkozni velük, mert
jelentéktelennek tartják őket” címmel (9. p.).

r

február 15.
A Kozma utcai zsidótemetőben és a VI. Dessewffy
utcai zsinagógában emlékezett a Mechon Simon
Alapítvány Pest-Buda első főrabbija, Simon
Oppenheimer halálának 150. évfordulójára.

vé
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február 15-19.
Brüsszelben tartotta kongresszusát a Nemzetközi
Zsidó Ifjúsági Szervezet (WUJS)
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február 16.
Az OR-ZSE templomának vendége Várnai Shorer Judit
izraeli, és Hóvári János magyar nagykövet volt.
február 17.
A Budai Micve Klubban Babits Antal történész
mutatta be Georges Vajda „Kutatások a filozófiáról és
a kabbaláról a középkori zsidó gondolkodásban” című
könyvét.
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február 18.
1. A Budai Micve Clubban (II. Frankel Leó u. 49.)
Vladimír Zeev Jabotinsky születésének 120, és
halálának 60 éves jubileumáról emlékeztek. Litván
Péter rendezésében bemutatták „A XXI. század, avagy
5762 - Vladimír Zeev Jabotinsky üzenete a világ
zsidóságához“ című monodrámáját. Jabotinsky
szerepében Garai Péter lépett fel, a drámát Ambrus
Katalin és Bassa László fordította. (A darabot
egyébként 2000 őszén és 2001 tavaszán egy-egy
alkalommal játszották az R.S.9 Stúdió Színházban is.)
Az előadás után Haraszti Györggyel és Tatár Györggyel
beszélgetett Simonyi Péter. Bevezetőt mondott VárnaiShorer Judit izraeli nagykövet. Jabotinskyről és a
zsinagógabeli előadásról Róbert Péter írt elemzést a
„Budai Sófár” 2001/áprilisi számában (4. p.)
2. A Magyar Televízió M1 csatornáján bemutatták a
Zsidó Nyári Fesztivál nyitókoncertjének felvételét
„Három tenor - három kántor” címmel.

február 18-21.
„Holocaust és állampolgári felelősség” címmel
nemzetközi oktatási fórumot rendezett a „Hannah
Arendt Egyesület” a Goethe Intézetben (VI. Andrássy u
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24.) és az Európai Ifjúsági Központban (II. Zivatar
u. 1-3.). A konferencia megrendezését támogatta az
Oktatási Minisztérium, a Neumann Alapítvány, az
Osztrák Kulturális Intézet, Kanada, a Holland
Királyság és Izrael nagykövetségei, a „Párbeszéd a
toleranciáért” program, a Soá Alapítvány, a Lauder
Közösségi Iskola Judaisztikai Diák Kutatócsoportja, a
MangóMűhely. A konferencia anyagából kötet készült
„Holocaustoktatás és nevelés” címmel. A kötet
megjelentését a Soá Alapítvány és a Holland Királyság
Követsége támogatta. Az elhangzott előadások: Beró
László „Szemtől szemben a történelmi önmagunkkal”
program Magyarországon; Olti Ferenc „Zsidó jövőkép és
együttélés-politika a millennium után”; Borbélyné
Nagy Éva „Az Emberi jogok oktatása”; Mohácsi Andrea
„Roma kultúra oktatás az általános iskolában”; Szita
Szabolcs „A Holocaust Dokumentációs Központ”; László
Klára „Túlélők és magyarok párbeszéde”; Illy Luca
„Túlélő interjúk”; Julie Chaitin (Tel Aviv
University) „Hol állok én? Izraeli és német
szembesülés a holocausttal”; Regina Wyrwoll (Goethe
Institut, Németország) „Holocaustoktatás
Németországban”; Chirter Mattsson: (Kulturális
Minisztérium, Svédország) „Holocaust - a svéd
modell”;Jan Munk(Terezin Memorial) „Oktatási
programok a Terezin Memorial közreműködésével”;
Matthias Heyl (Német Holocaust Oktatási Központ)
„Holocaust társadalma”; Chava Baruch (Yad Vasem)
„Mindennapi élet a varsói gettóban”; Helene Lipowsky
(Németország) „A helyi emlékek feltárása – példa a
történelmi emlékezet kialakítására”; Petra
Mumme(Németország, Fritz Bauer Institut)
„Konfrontáció - pedagógiai megközelítés a holocaust
történetének és következményeinek feltárására”; Allan
Seigel (School of Arts Institute of Chicago, USA)
„Videó és a holocaust feldolgozásakor alkalmazandó
pedagógiai eszközök”; Bev Mayer-Zemo (Facing History
and Ourselves Foundation, USA): „Tapasztalati és
egészleges megközelítés a Holocaust és az
állampolgári jogok oktatásában. Miért szükségesek
ezek a módszerek?” A konferenciához kapcsolódóan
2001. február 20-án az MTA Történettudományi
Intézetében mutatták be Fejtő Ferenc: „Magyarok és
zsidók” című kötetét. A szerző ebből az alkalomból
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tartott előadásának szövege megjelent az Élet és
Irodalom 2001. március 2-i számának 15-16. oldalán
„Gondolatok a magyarokról és a magyar zsidókról”
címmel. A konferencia kerekasztal beszélgetéssel
zárult, ahol a magyarság és a zsidóság párbeszédéről
többek között Szántó T. Gábor főszerkesztő, Kende
Péter történész, Kertész Imre író, Fejtő Ferenc író,
Kovács Mónika, a „Hannah Arendt Egyesület” elnöke és
Wolfgang Meissner, a budapesti Goethe Intézet
vezetője mondták el véleményüket. A kerekasztalbeszélgetés szerkesztett szövege megjelent a Szombat
című folyóirat 2002/januári számában (25-28. p.).
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február 19-23.
A Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karán „The Archaeology of the
City in Ancient Israel” címmel előadás sorozatot
indított Zeev Herzog, a Tel-Avív-i Egyetem
professzora.
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február 21.
1. Az Andrássy u. 23. ÖkoCentrumban „In memoriam
Dávid Krausz“ címmel az izraeli nagykövetség és a
Mazsike közös megemlékezést tartott. A néhai
magyarországi nagykövetre Boross Péter, Göncz Árpád
és Horn Gyula emlékezett. A rendezvényen részt vett
Feldmájer Péter és Judith Várnai-Shorer is. A
vendégek között helyet foglalt Krausz özvegye, lánya
és fia, valamint Pintér Sándor belügyminiszter, Mécs
Imre és Suchman Tamás országgyűlési képviselők,
Pungor Ernő akadémikus, Schweitzer József és Kardos
Péter főrabbik. Fellépett a Liszt Ferenc
Kamarazenekar Rolla János vezetésével.
2. Tatár György filozófus „Arik, Izrael királya"
címmel jelentetett meg tanulmányt az arab-izraeli
viszonyról az Élet és Irodalom 2001, február 21-i
számában a harmadik oldalon. A cikkhez Márton László
szólt hozzá „Arik király új ruhája” címmel az ÉS
2001. március 16-i számának 14. oldalán.

február 22.
A Mazsike Festészetet Kedvelők Köre a Ludwig
Múzeumba látogatott el. A kiállítást Szipőcs
Krisztina művészettörténész mutatta be.
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február 23.
1. Az Or-ZSe templomának vendége Gergely Ágnes
írónő volt.
2. Szegő György a Népszabadság 2001. február 23-i
számának 28. oldalán közölt visszaemlékezést Kármán
Géza és Ullmann Gyula építészekről „A szecesszió
elfeledett építészpárosa” címmel. A két építész a
főváros elitjének bérházait, villáit tervezte.

M
ag

ya

rZ
si
20 dó
12 L
e

február 24.
A „Népszabadság” 2001. február 24-i számának
„Hétvége” mellékletében Dunai Péter foglalta össze
azt a németországi vitát, amely Norman Finkelstein, a
New York-i városi egyetem tanára, és Peter Novick
chichagói történész a „holocaustiparral" foglalkozó
könyvei kapcsán robbant ki „Egy áldozat gyermeke
mondja … - A "holocaustipar" ellentmondásos vitája
Németországban” címmel (23. p.). A vita a Der
Tagesspiegel-ben indult, s az európai kárpótlási
folyamat kapcsán felveti a zsidó szervezetek
felelősségét abban, hogy vannak, akik visszaélnek a
holocaust emlékezettel. Megteremtik a
"holocaustipart", és pénzt keresnek rajta. A vitát
Norman G. Finkelstein „The Holocaust Industry.
Reflections on the expolitation of Jewish suffering”
című, a londoni Verso Kiadónál 2000-ban megjelent 150
oldalas könyve, és Peter Novick: „The Holocaust in
American Life” című, 1999-ben New Yorkban kiadott
könyve váltotta ki. Tina Mendelssohn „Holocaustipar”
címmel forgatott dokumentumfilmje is a kárpótlás és a
Holocaust amerikanizálódására utal. A
dokumentumfilmet egyébként a német közszolgálati ZDF
televízió levette a már összeállított műsoráról,
helyette az alacsonyabb nézettségű SFB rétegcsatornán
vetítették a témához kapcsolódó történészvitával
együtt. Az Eszmélet 2001/49. számában Krausz Tamás
közölt tanulmányt „A Holocaust-ipar” címmel (165-178.
p.), melyben a holocaust, és a kárpótlási folyamat,
mint politikai, illetve médiatéma magyarországi
"pályafutását" is elemzi. Ugyanitt jelent meg Baráth
Katalin fordításában Norman Finkelstein könyve utolsó
fejezetének részlete „A Holocaust-ipar
(következtetések)” címmel (159-164. p.). Krausz Tamás

„A Finkelstein-ügy” címen jelentett meg írást a
Népszabadság 2001. május 9-i számának 15. oldalán.
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február 25.
A Frankel Leó utcai templomban zsidó
kórustalálkozót tartottak. A találkozón a Goldmark
kórus mellett fellépett a nemrégen alakult „Kol
Zácháv” kórus Frank Zoltán karnagy vezetésével, és a
„Shomer” kórus Rév Kata kórusvezető vezetésével. A
találkozóról a Duna Televízió felvételt készített, s
a „Halljad, Izrael!” vallási műsor 2001. március 26-i
adásában levetített.
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február 26.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Ház Orvos Klubjának
vendége volt Schweitzer József főrabbi és dr.
Réthelyi Miklós orvos professzor. A vendégekkel
Donáth László evangélikus lelkész beszélgetett
„Orvoslás a Bibliában” címmel.
2. 86 éves korában halt meg G. Dénes György /Zsüti/
zeneszerző, eredeti nevén Guttmann Dénes. A Kozma
utcai temetőben Schweitzer József főrabbi és Jancsó
Miklós búcsúztatta. Posztumusz Kossuth-díját 2001.
március 15-én a Parlamentben, Fényes Szabolcs-díját
pedig 2001. április 25-én a Fészek Klubban felesége
vette át.
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február 27.
1. A Bálint Ház „Margoliesz” színtársulata
bemutatta Szomory Dezső „Péntek este”, és Bertold
Brecht „Rettegés és ínség a Harmadik Birodalomban”
című darabjának részleteit.
2. A „Magyar Hírlap” 2001. február 27-i számának 4.
oldalán Kertész Péter készített portrét Szénási
Jonathán Sándor kápolnásnyéki református lelkészről,
aki tíz éve szervez vallásközi táborokat.
3. A cseh kormány nevében Pavel Rychetsky
miniszterelnök-helyettes jelentette be, hogy a
kormány kárpótolni kívánja a háború alatt bujkálni
kényszerülő zsidókat.
4. A varsói Zsidó Színházban a „Harmadik Birodalom
áldozatainak képviselői” jelképes gyűjtést rendeztek
az egykori kényszermunkások kárpótlását szolgáló alap
javára. Az összegyűjtött zlotykkal a lengyel
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áldozatok a német vállalatok alapjához járultak
hozzá. Az akcióval arra kívánták felhívni a
figyelmet, hogy ha a német vállalatok még sokáig
húzódoznak az 5 milliárd márkás alap feltöltésével, a
túlélők magas kora miatt lehet, hogy feleslegessé
válik az alap. Lengyelországban még mintegy másfél
millió egykori kényszer-, és rabmunkás él.

vé

Februártól az Or-Zse tanárai és hallgatói a péntek
esti istentiszteleteiket a Páva utcai körzetben
tartották.
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A Mazsihisz székházában köszöntötték Seifert
Gézánét, a MIOK egykori főtitkárát 80.
születésnapján.
Szabó Zoltánnak, a VII. kerület /Erzsébetváros/
polgármesterének adott át emlékérmet Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató a Zsidó Nyári Fesztivál
lebonyolításához adott segítség elismeréséül.

ya

Február közepén nyílt meg Géczy Ádám Ausztráliában
élő, magyar származású képzőművész, író kiállítása a
Trafó Kortárs Művészetek Házában (IX. Liliom u. 41.)
„Tündérmesék a múlt századból” címmel. A
képzőművészről, a kiállításról és az ezek kapcsán
felmerülő reflexióiról Babarczy Eszter írt „Tündéri
árnyak” címmel a Népszabadság 2001. február 24-i
számának „Hétvége” mellékletében (22. p.).
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Februárban jelentette be a Mechon Simon Alapítvány
nevében Salomon Berkowitz, hogy az alapítvány
megvásárolja, és felújítja a mezőhegyesi
zsidótemetőt, valamint résztulajdont szerezne a
Pászka Kft-ben.

Február végén kezdték forgatni a Giorgio Perlasca
életéről készülő olasz – francia - magyar
kooprodukciós filmet, melynek rendezője Alberto
Negrin.
A Múzeumi Hírlevél 2001/februári számában Sárközy
Gabriella bemutatta a Magyar Zsidó Múzeumot és
Levéltárat.
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A Keresztény - Zsidó Társaság elnökségének ünnepi
ülését Szegeden Tordai Péter Mazsihisz elnök nyitotta
meg. Beszédében II. János Pál „A harmadik évezred
küszöbén” kezdetű apostoli levelét elemezte. Máté
Tóth András, a JATE vallástörténeti professzora a
„Nostra Aetate” enciklika aktualitásáról beszélt.
Benyik György katolikus teológiai professzor „A zsidó
Jézus” címmel, Szécsi József főtitkár pedig a
„Pannonhalmi Soa - konferencia tanulságairól” tartott
előadást. Zárszót Markovitz Zsolt rabbi mondott.
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A Szombat 2001/februári számában jelent meg Novák
Attila tanulmánya „A befejezetlen előtörténet - Az
Agudat Jiszrael Magyarországon (1918-1940)” címmel
(24-29. p.)
A Confessio 2001/2. számában Benczúr Zsuzsanna
cikke jelent meg Zsindelyné Tüdős Kláráról „A
református, hívő asszony” címmel (81-86. p.)
március hónap
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március 1.
1. „Az Utódok reménysége” című vallási televíziós
műsor a Thököly úti zsinagógát és hitközséget mutatta
be.
2. Az év elején elkezdték a Pécsi zsinagóga
felújítását. A pécsi hitközség történetét, jelenét az
Új Élet 2001. március 1-i számában mutatta be
Kaufmann Pál hitközségi elnök (1. p.).
március 3.
A Mazsike Társasági Körének vendége Popper Péter
pszichológus volt, akivel Garai Péter beszélgetett az
„Út tükrökön át” címmel megjelent új könyvéről.

március 4.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban Lisl Ponger
fotóművész kiállítása nyílt meg „A múlt képei
Bécsben” címmel régi zsidó otthonokról.
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március 5.
Az MTA Történettudományi Intézetében (Úri u. 5153.) rendezték meg Gyurgyák János „A zsidókérdés
Magyarországon - Eszmetörténeti tanulmány” című
kéziratának szakmai vitáját. A felkért hozzászólók
Bence György, Gyáni Gábor, Kósa László, Kovács
András, Lackó Miklós, Schlett István, Tőkéczky László
és Vajda Mihály voltak.
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március 6.
1. A Magyar Tudományos Akadémián mutatták be Szita
Szabolcs „Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában”
című monográfiáját. A kiadvány a Magyar Auschwitz
Alapítvány és Dokumentációs Központ, valamint a
Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási programjában
készült a Mazsök anyagi támogatásával. A könyvet
Ormos Mária történész professzor méltatta, a témához
hozzászólt Martin Pammer, az Osztrák Köztársaság
követségének követtanácsosa is.
2. Kertész Imre „Európainak lenni a XXI. században”
címmel tartott előadást Madridban abból az
alkalomból, hogy ismét megjelent a „Sorstalanság”
spanyol kiadása. A „Kaddis egy meg nem született
gyermekért”, és „A holocaust, mint kultúra” korábban
már szintén megjelent spanyolul.
3. A Bálint Zsidó Közösségi Házban az „Üzletemberek
Klubjának” vendége Kraft Péter turisztikai
főtanácsadó volt.

M
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március 8.
A Chabad Lubavics Egyesült és a Pesti Jesiva a
Goldmark teremben szervezett „Purim Party”-t.

március 9.
1. Az Or-Zse-n a kiddus után Máté László egyetemi
tanár tartott előadást Richtmann Mózesről, az egykori
zsidó tanítóképző vallástanáráról.
2. A Fővárosi Bíróság döntésével megrovásban
részesítette Zoltai Gusztávot, a Mazsihisz elnökét,
és Kertész Pétert, a szervezet egykori szóvivőjét
abban a perben, amelyet Mónus Áron rágalmazás címén
indított még 1994-ben. A Mazsihisz akkor
nyilvánosságra hozott nyilatkozatában úgy foglalt
állást, hogy az „Összeesküvés: A nietzschei birodalom

– A szabadkőműves bűnszövetség” című könyvében
kifejtett véleményével Mónus kimerítette a
bűncselekmény fogalmát.
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március 10.
1. Az UJS purimi bált rendezett a XIII. Dagály utca
15/a-ban.
2. A Mazsike vendége a Szochnut iroda vezetője,
Eliezer Gilád volt, akivel Gadó János beszélgetett az
izraeli választások utáni helyzetről.
3. A szélsőjobboldal történelmi rehabilitációjának
várható politikai következményeiről beszélgettek az
Oneg Sabbat Klubban Csapody Csaba MDF-es, Donáth
László MSZP-s és Pető Iván SZDSZ-es képviselők.
március 3-12.
Az Örökmozgó Filmmúzeumban (VII. Erzsébet krt. 39.)
Izraeli filmhetet rendezett az izraeli nagykövetség
és a Magyar Nemzeti Filmarchívum. A filmhéten hat
játékfilmet - Széderesti láz (1995, R: S. Zahrin);
Városi kapcsolatok (1998, R: J. Sagalle); Nyugati
szemmel (1996, R: J. Pitchadze); Szent Klára (1996,
R: A. Folman); Kadosh, Szentföldi dibuk (1997, R: Y.
Somer) -, és 12 főiskolás rövidfilmet vetítettek le.
A megnyitó díszvendége Gila Almagor színművésznő
volt.
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március 11.
1. A Magyar Országgyűlésben emlékülésen emlékeztek
meg Esterházy János születésének 100. évfordulójáról.
Emlékbeszédet mondott Mádl Ferenc köztársasági elnök,
valamint Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok
Hivatalának vezetője. Az emlékülésen megjelent
Esterházy Alice, az ünnepelt lánya is. Az emlékülés
előtt Yad Vasem Intézet magyarországi képviseletének
vezetője, Lazarovits Ernő bejelentette, hogy
Esterházy Jánost valószínűleg felterjesztik
posztumusz Igaz Ember kitüntetésre.
2. A Belvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központban
Szita Szabolcs történész mutatta be a „Tények, adatok
a cigányok második világháborús üldöztetésének
tanintézeti feldolgozásához” című tankönyvet. A kötet
a PHARE demokrácia programja keretében készült el. A
cigány holocaustról dokumentumfilmet is forgattak

„Pharajmos” címmel, melyet szintén bemutattak a
rendezvényen.
3. A Dohány utcai templomkörzet a Goldmark teremben
tartotta Purimi ünnepségét.
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március 12.
New Yorkban „Elárult állampolgárok” címmel a
magyarországi munkaszolgálatról rendeztek kiállítást
a „Zsidó Örökség Múzeumában”. A tárlat alapja egy
Sydneyben bemutatott kiállítás volt, ezt egészítették
ki a rendezők. A megnyitón ott volt Gerő András
történész, és Randolph R. Braham professzor is.
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március 14.
A Maesz küldöttértekezletén elnökké Hanti Miklóst,
az elnökség tagjává Vándorné Sugár Klárát és Kéri
Zoltánt, alelnökké Vándorné Sugár Klárát és Szenes
Ivánt választoták. A tanácsadó testület munkáját
Jancsó Miklós filmrendező és Vitányi Iván szociológus
irányította társelnökként.
március 15.
Az Új Élet 2001. március 15-én megjelent számában
Deutsch Gábor írt cikket „A negyedik út –
chászidizmus” címmel. (1. p.)
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március 16.
Az Or-Zze-n a kiddus után Heller Ágnes egyetemi
tanár tartott előadást „A zsidó filozófia jelentősége
korunkban” címmel.

március 17.
1. A Magyar Hírlap 2001. március 21-i számának
„Ahogy tetszik” mellékletében Rózsa T. Endre
interjúja jelent meg Fejtő Ferenccel „Magyar és zsidó
szerelmi történet?” címmel (1. p.)
2. A Szépművészeti Múzeumban Nemzetközi Zsidó Bált
rendeztek.
március 18.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége volt Fischer
Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar főzeneigazgatója.
március 19.
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1. Lemondott Lancz Tibor, a Bzsh elnöke.
2. Szocialista parlamenti képviselők a Büntető
törvénykönyv módosítását kezdeményezték az
igazságügyi miniszternél tiltakozásul amiatt, hogy a
a MIÉP Bárdossy László háborús bűnösként kivégzett
miniszterelnök rehabilitálását kezdeményezte. A
szocialista frakció arra kérte a kormányt, gondolja
végig: indokolt-e a holocaust tagadását valamilyen
módon korlátozni.
3. A Keresztény - Zsidó Társaság a Baptista
Teológiai Akadémián (VI. Benczúr u. 31.) „Víz és
megtisztulás a zsidó és a keresztény gondolkodásban”
címmel Teológiai napot rendezett. Almási Tibor rektor
„Tisztulási szertartások az intertestamentális
korban, és a kereszténység két évezredében” címmel,
Raj Tamás főrabbi pedig „A víz és a megtisztulás a
bibliai, és a mai zsidóságban” címmel tartott
előadást. Közreműködött Fekete László főkántor és a
Baptista Teológia énekkara. Zárszót mondott Mészáros
Kálmán, a Magyar Baptista Egyház elnöke.
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március 20.
1. Fehér László festőművész „Izraeli jegyzetek”
című kiállítását Judith Várnai izraeli nagykövet
nyitotta meg a Mérleg utcai Vadnai Galériában.
2. A Nüb ravensbrücki táborcsoportja találkozót
szervezett a Mazsihisz Síp utcai székházában.
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március 21.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Kabdebó Lóránt
irodalomtörténész tartott előadást Radnóti Miklósról.
2. A Maesz által alapított „Radnóti Miklós díjat”
először ítélték oda a rasszizmus elleni küzdelemben
élenjáró személyeknek. A díjat a nemzetközi
antirasszista nap alkalmából a Parlamentben adta át
Szili Katalin, a parlament alelnöke Gerendás Péter
előadóművésznek, Randolph L. Braham professzornak,
Székely Gábor főpolgármester-helyettesnek, Verő
Gábornak, Sárközi Sándornak, Újvári Lászlónak, Zalai
Emilnek, Bernáth László újságírónak, Schiffer János
főpolgármester-helyettesnek, Darvas Iván
színművésznek, valamint Orsós Éva parlamenti
képviselőnek.

az Israel Camerata Jerusalem
vezényletével.
táborcsoportja tartott
Síp utcai székházában.

r

március 22.
1. A Pesti Vigadóban
lépett fel Anver Biron
2. A Nüb mauthauseni
beszámolót a Mazsihisz
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március 21-22.
Lovas István a Magyar Nemzet 2001. március 21-i, és
március 22-i számában „A véralgebra bosszúja a
gyűlölet ellen” címmel újabb két részes cikkben
elevenítette fel azokat a nézeteit, és az általuk
kiváltott vitát, amit még 1999-ben kavart. Akkor a
Népszabadság 1999. március 5-én „Összehasonlító
véralgebra és a holocaust” címmel megjelentetett
írása váltott ki megbotránkozást. Lovas most
„bevallotta, hogy az 1999-es cikkét egy 1996-ban
megjelent amerikai tanulmánykötetből (Is the
Holocaust unique – Perspectives on Comparative
Genocide) ollózta össze, tehát nem illetheti az
antiszemitizmus vádja. Lovas David Stannard hawaii
professzor, Yehuda Bauer és Raul Hillél holocaust
szakértők, és mások nézeteire hivatkozott írásában. A
„leleplezésnek” szánt cikk azonban újabb vitát
kavart. Az Élet és Irodalom 2001. április 6-i
számában Karsai László „Holocaust: egyediség, tények,
hazugságok” (4. p.) címmel, Révész Sándor pedig „Egy
plagizátor” (5. p.) című cikkében fejtette ki
véleményét a „Lovas-jelenségről”. Az ÉS 2001. május
11-i számában Kenedi János „A szavahihetőség és Lovas
István” címmel közölte cikksorozatának első részét
/Egy vezér gyermekkora 3-10. p./, valamint Fencsik
Gábor „Lovas István amerikai periratai 1989-91.” című
(10-11. p.) írása foglalkozott Lovas személyével.
Kenedi cikkének folytatása a lap 2001. május 18-i, és
2001.június 15-i számában jelent meg (6-7. p.).

március 23.
1. Kaján Tibor karikatúráinak kamara-kiállítását
rendezték meg a Budai Várban, a Magyar Kultúra
Alapítvány Szentháromság tér 5 alatti székházában.
2. A Múosz Székházban Haraszti György történész
mutatta be Pelle János „A gyűlölet vetése” című
könyvét. A bemutatót követően a „Zsidó Közéleti Unió”
szervezett beszélgetést „Depolitizálható-e a

holocaust?” címmel. A felkért hozzászólók Isépy Tamás
Fideszes, Pető Iván Szdsz-es országgyűlési
képviselők, valamint Kertész Imre író voltak.
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március 24.
1. A Mazsike Klubban Medgyessy Péter korábbi
pénzügyminiszterrel, az Inter-Európa Bank elnökével
beszélgetett Ballai József újságíró.
2. A Thököly úti zsinagóga előtt ismeretlen tettes
légpuskával rálőtt a 25 éves önkéntes biztonsági
őrre.
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március 25.
1. „A zsidó identitás” című nemzetközi vetélkedő
magyarországi elődöntőjét a Scheiber Iskolában
rendezték meg. A vetélkedőt már ötödik éve a Bar-Ilan
Egyetem, a Szochnut, a Karen Kajemet Le-Jiszroel és
az izraeli Oktatási Minisztérium szervezi. A
győztesek májusban részt vettek a jeruzsálemi döntőn.
A fiatalokat a Lauder, a Scheiber és az Amerikai
Alapítványi iskolában készítette fel Miklós Ilona,
Tóth Andrea, Lantos Árpád és Tóth Sándor tanár.
A magyarországi elődöntőn 24 diák vett részt, a
győztes Fehér Dávid és Gémesi Róbert, a Lauder Javne
diákjai lettek, a felkészítő tanár Miklós Ilona volt.
A zsűri elnöke Schőner Alfréd, tagjai Eliezer
Slomovits és Frölich Róbert voltak. A vetélkedőn
jelen volt Rabbi Nachum Schnitzer, a Bar-Ilan, Jaákov
Vismunski a Keren Kajemet, és Eliezer Gilad a
Szochnut képvisletében.
2. Az Oneg Sabbat Klubban Schweitzer József főrabbi
beszélt a „Niszán hónap jelentőségéről a zsidó
naptárban, a Luachban”.
3. Városnéző sétára indultak a Mazsike tagok a
Bálint Zsidó Közösségi Házzal közösen szervezett
Erzsébetvárost felfedező túrán.

március 26.
A lichtenwörthi és más koncentrációs táborok
foglyai számára találkozót szervezett a Maesz, és a
NÜB a Mazsihisz Síp utcai székházában.

március 29.
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1. A Dohány utcai templomban a Clemencic Consort
adta elő René Clemencic „Kabbala” című oratóriumát a
szerző vezényletével.
2. Denise Green ausztrál származású festőművész
kiállítását tekintették meg a Mazsike Festészetet
Kedvelők körének tagjai a Ludwig Múzeumban Bálványos
Anna művészettörténész vezetésével.

vé

március 31.
Egresi László Sándor egyetemi tanár „A holt-tengeri
tekercsek titka” címmel tartott előadást a Mazsike
Klubban.
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március 29 - április 1.
Az Oneg Sabbat Klub és a Marom tavaszi táborozást
rendezett Szegeden. A tábor vezető témája „A zsidó
felvilágosodás, a Haskala szerepe a zsidó
történelemben” volt. Az előadásokat Balázs Gábor
tartotta.
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A Scheiber Sándor díjat Benyik György katolikus
teológus, tanszékvezető egyetemi tanárnak, és Hídvégi
Máté biológus, művelődéstörténésznek 2001 március
elején adta át Rockenbauer Zoltán kulturális
miniszter. Benyik professzor szakmai pályafutását
Schweitzer József főrabbi, Hídvégi professzorét
Schőner Alfréd, az Or-Zse rektora ismertette.
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A Szegedért Alapítvány civil szervezet 2001-es
fődíját Varró Vince orvosprofesszornak ítélték oda,
aki aktív tagja a „Szegedi Zsinagógáért
Alapítványnak”. A kitüntetést ünnepélyes keretek
között a Szegedi Nemzeti Színházban adták át.
Fellépett Gregor József operaénekes és a Pannónia
Klezmer Band.
Március elején Mádl Ferenc köztársasági elnök a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével
tüntette ki Israel Singert, a Zsvk főtitkárát. Singer
a kárpótlási folyamat folytatásáról tárgyalt a magyar
kormány képviselőivel. A lehangoló eredményről a
Hotel Intercontinentál első emeleti tanácstermében
számolt be az érdeklődőknek. Szántó T. Gábor a Magyar
Hírlap 2001. március 8-i számában „Jelkép és valóság”

címmel hívta fel a figyelmet a ZsVk képviselőjének
kitüntetése, és a zsidó kárpótlás körüli huzavona
disszonáns voltára.
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A Szochnut budapesti irodája márciusban a VI. Lovag
u. 6-ba költözött.
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Amerikai és kanadai szervezők Washingtonban
alapították meg a „Friends of the Budapest Holocaust
Museum in America” nevű szervezetet, amely célja
szerint Budapesten Holocaust Múzeumot létesít. Az
alapítókhoz több magyar értelmiségi is csatlakozott,
például Réz András filmesztéta, Fiala János újságíró,
Radnóti Zoltán rabbi. A múzeumot a holocaust túlélők
unokái, a fiatalok kezdeményezésére a tervek szerint
2002-ben állítják fel nagyközönség számára. A
szervezők Darányi András joghallgató, és Szabó
Eszter, a Spielberg Alapítvány munkatársa.
Vezetésükkel a magyar holocaust történetét
összefoglaló CD-Rom készítése kezdődött el
középiskolák számára. A tervezett intézmény partnere
lesz a Páva utcai templomban kialakítandó Auschwitz
Alapítvány Holocaust Dokumentációs Központnak.
A tervezett Holocaust Múzeum munkatársai ebben a
fázisban Kálmán Zsuzsa, Dancs Gábor szervezők, Vági
Zoltán és Kádár Gábor történészek voltak.
A Szeretetkórházban Hospice-programot indították
márciusban a JOINT támogatásából. A program
indítására a luxemburgi kormány által kiírt
nemzetközi pályázatot a JOINT nyerte el. A helyiségek
ünnepélyes avatásán jelen volt a luxemburgi
nagykövet, beszédet mondott Deutsch Zsuzsa igazgatófőorvos, Talyigás Katalin a Magyarországi Zsidó
Szociális Segély Alapítvány, és Muszbek Katalin, az
Országos Hospice Egyesület vezetője. A program
felelőse a Szeretetkórházban Csizmás Attiláné lett. A
mezüzét Deutsch László főrabbi illetette helyére,
Havas Judit előadóművész pedig prózát olvasott fel.
Weinberger József emlékdíjat alapítottak az OR-SZEn a mártírhalált halt rabbi emlékére. A díj
alapítását a rabbi Oslóban élő öccse, Illés Andor
orvosprofesszor 30 ezer norvég koronát kitevő
adománya tette lehetővé. Az összeg kamataiból
pályázat alapján évente osztják ki a díjat azok
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között a rabbi jelöltek között, akik a Szentírás
orvosi-egészségügyi előírásaival tudományos szinten
foglalkoznak.
A Hunyadi téri körzet Generációk Klubja
Révkomáromba vitte tagjait Kórus- és kántorkoncertre.
A kiránduláson megismerkedtek a komarnói hitközség
életével, meglátogatták a környék zsidó emlékeit is.
A csoportot elkísérte Domán István főrabbi, a
hangversenyen fellépett Fekete László és Szilágyi
Gábor főkántor, a Somér Kórus, valamint Gerendás
Péter előadóművész is.
A miskolci zsinagóga mellett megnyílt az Idősek
Otthona.
A Budapesti Kamaraszínház Ericsson Stúdiójában
Spiró György „Szappanopera” című darabját játszották
Andai Györgyi főszereplésével.
A pécsi hitközség elnöki tisztéről lemondott
Kaufmann Pál, aki négy évig töltötte be ezt a
tisztséget. A megromlott egészségi állapota miatt
visszavonuló elnök helyett Krausz István korábbi
ügyvezető igazgatót választották meg a hitközség
rendkívüli közgyűlésén.
„A nagykőrösi zsidóság története” címmel Szabó Anna
4 részes cikksorozatot közölt a Nagykőrös című lapban
(márc.28, 31, ápr. 4,7.).
Háromévi munka után befejeződött az Eötvös utcai
zsinagóga felújítása Makón, amely az egyetlen
fennmaradt zsidótemplom az alföldi városban. A
felújítás külföldi adományokból, a Mazsihisz
támogatásával valamint a kormány 26 millió forintos
hozzájárulásával készült el.
Március végén mintegy 50 fős küldöttség élén
Nagykállóra, Debrecenbe és Budapestre látogatott
Izraelből Menachem Mendel Taub nagykállói főrabbi.
Meglátogatták a nagykállói cadik sírját halálának
180. évfordulóján, majd szombati istentiszteletet
tartottak. A főrabbi találkozott Nagykálló település
vezetőivel, majd Debrecenben tartott előadást a
hitközségben. A budapesti Kozma utcai zsidótemetőben
meglátogatta a nagy rabbi elődök sírját.
Mogén István festőművész 50 grafikáját ajánlotta
fel a tavaszi árvíz károsultjainak javára. A
grafikákat egy gálaest keretében a Goldmark Teremben
értékesítették.

április hónap
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A Szombat 2001/márciusi számában Halász Tamás
esszéje jelent meg a Szabó István-filmek zsidó
motívumairól „Az illusztrációtól a nagytotálig”
címmel (23-31. p.) Ebben a lapszámban jelent meg
Emmanuel Lévinas tanulmánya „Az izraeli állam és az
izraeli vallás” címmel (ford: Török Attila.) (10-12.
p.).
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április 1.
1. A Bzsh rendkívüli közgyűlést hívott össze a Bzsh
elnökének lemondása, valamint a halálozások
következtében megüresedett tisztségek betöltése
miatt. A négy elnök jelölt - Streit Sándor, László
Miklós, Tordai Péter, Korn József - közül a közgyűlés
Streit Sándort, a Nagyfuvaros utcai körzet vezetőjét
választottak a Bzsh elnökévé két évre. Új
elöljárósági tisztségviselő lett Szepesi Hugóné a
Lágymányosi hitközségből.
2. A Mazsihisz oktatási osztálya az OR-ZSE
épületében rendezte meg a Balázs Pál judaisztika
versenyt négy korosztály számára. Ebben az évben
először a vetélkedőre jelentkezett 120 jelölt között
nem csak a zsidó oktatási intézmények diákjai vettek
részt, hanem a debreceni, a nagykőrösi, a budai, a
zuglói, a Hunyadi téri és a Nagyfuvaros utcai
körzetek versenyzői is. Az első helyen Selmeczi
Dániel, a második-harmadik helyen Fehér Dániel és
Versics Rita végzett. Mindhárman Lauderesek, Oláh
János tanítványai. A negyedik helyezett Scheiber
Judit, az Amerikai Alapítványi Iskola tanulója lett.
A győztes a függetlenség napi vetélkedőn képviselte
Magyarországot Izraelben.
3. A Biblical World Galéria új irodaházában (VII.
Nagydiófa u. 10-12.) tartották az immár hagyományos
judaica aukciót.
4. Az Új Élet 2001. április elsején megjeletn
számának 3. oldalán Schőner Alfréd méltatta a 80 éves
Menáchem Meron jelenleg izraeli főrabbi munkásságát,

aki korábban Murányi Miklós néven, Újpesten működött
rabbiként.
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április 3.
A Mazsike és a Bálint Zsidó Közösségi Ház közös
szervezésében a „Festészetet Kedvelők Köre”
ellátogatott a Magyar Nemzeti Galéria „Mattis-Teutsch
János és a Der Blaue Reiter” című kiállítására. A
tárlatvezető Bajkay Éva művészettörténész volt.
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április 7-15.
Valamennyi hitközség és zsidó szervezet rendezett
széder estet. Többségük saját helyiségeiben ünnepelt,
az Oneg Sabbat Klub cionista szédert rendezett a
Mazsihisz földszinti termében, a Szim Salom a Páva
Plázában, a lubavicsiek a Grand Hotel Hungáriában
ünnepeltek. Az izraeli turisták és diákok ünnepét a
Radisson Béke Szállóban Smulik Raskin, a Pesti Jesiva
egykori növendéke vezette. Angol nyelvű széder estet
rendeztek a Hotel Meridienben, ahol a milánói perzsa
közösség főrabbija, Rav Mose Lazar vezette a szédert.

ya

április 12.
A Mazsike és a Bálint Zsidó Közösségi Ház közös
szervezésében a „Festészetet Kedvelők Köre” a Várfok
14 Galériában megnézte Bukta Imre és El Kazovszkij
kiállítását Készmán József művészettörténész
vezetésével.

M
ag

április 17.
1. A magyarországi holocaust emléknapja alkalmából
a Parlamentben emlékülést tartottak, amelyen
megjelent Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a
történelmi egyházak képviselői. Mádl Ferenc
köztársasági elnök levelét Becker Pál, a Köztársaság
Elnöki Hivatalának vezetője olvasta fel. A
köztársasági elnök megemlékezett a holocaust cigány
áldozatairól is. Majd Áder János, az országgyűlés
elnöke mondott ünnepi beszédet. Schweitzer József
főrabbi emlékbeszéde /megjelent az Új Élet 2001.
július elsejei számának 5. oldalán/ után Tóth Emil
főkántor énekelte el a kaddist. A túlélők nevében
Szepes Andorné, született Frischmann Henrietta
beszélt. Az ünnepi megemlékezést Robert Schumann „A

M
ag

ya

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

halál és a leányka” című műve zárta a 100 tagú
cigányzenekar kvartettjének előadásában. Az ünnepség
utáni fogadáson Pokorni Zoltán oktatási miniszter
mondott pohárköszöntőt. A holocaust emléknapot
eredetileg április 16-ára, az első magyarországi
gettó felállításának évfordulójának emlékére tűzték
ki, de ebben az évben április 16-án volt húsvét
hétfő, így az iskolákban csak kedden emlékeztek meg a
holocaustról. Az Élet és Irodalom 2001. április 20-i
számában Kovács Zoltán főszerkesztő „Élet” címmel
megjelent glosszájában (4. p.) szóvá tette, hogy az
ünnepségbe számos botrányos elem vegyült. A MIÉP
testületileg maradt távol, az SZDSZ képviselők gyéren
jelentek meg, Dávid Ibolya igazságügy miniszter fél
órát késett, a miniszterelnök nem üdvözölte a
teremben tartózkodó izraeli nagykövetet. A Mazsihisz
az emlékülés napján juttatta el állásfoglalását Mádl
Ferenc köztársasági elnökhöz, amelyben arra kérte a
köztársasági elnököt, hogy vesse latba személyes
tekintélyét a MIÉP antiszemitizmusa ellen, és a
jövőben ne fogjon kezet MIÉP-es parlamenti
képviselőkkel. A Mazsihisz állásfoglalásában
köszönetet mondott az emléknap megtartásáért,
ugyanakkor kérte a kormányt, tegye lehetetlenné a
közösség elleni izgatás minden formáját. Csurka
István a Mazsihisz állásfoglalására azt válaszolta,
hogy a Mazsihisz, az MSZP, az SZDSZ és a hozzájuk
kapcsolódó körök nyomást akarnak gyakorolni a magyar
társadalomra, s abban a bűntudatot akarják erősíteni,
hogy korábban megszerzett gazdasági, pénzügyi és
kulturális pozícióikat megőrizzék… Az országos
holocaust emléknapot Tatabányán rendezték meg. Itt
Környei László, az Oktatási Minisztérium helyettes
államtitkára mondott emlékbeszédet. A Csepeli Műszaki
Középiskola és Szakmunkásképző Intézet mintegy 450
összegyűlt tanulója előtt Schiffer János
főpolgármester-helyettes, Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz
ügyvezető igazgatója és Lazarovits Ernő beszélt a
holocaustról. A megemlékezésen Mikes Lilla és Koncz
Gábor mondták Radnóti Miklós, Faludy György és Bálint
György verseit, Fekete László főkántor zsidó
liturgikus dalokat énekelt. Az ünnepséget Kollár
József igazgató szervezte meg. A holocaustemléknaphoz kapcsolódva a Duna Televízió székházában
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mutatták be a Czigány Zoltán rendezte „Csillag és
kereszt. - A Vatikán és a magyar holocaust” című
dokumentumfilmjét. Az oktatási tárca támogatta, hogy
a filmet az ország összes középfokú oktatási
intézményébe eljuttassák. Az oktatási intézetek
többségében is ezen a napon emlékeztek a Holocaust
áldozataira.
2. Budapesten ünnepelte 65. születésnapját Giora
Feidman, a klezmer zene klarinétos királya, aki
Buenos Aires-i bevándorló zsidók gyermekeként
született. A zenei díjak seregével kitüntetett
izraeli művész a Dohány templomban adott koncertet.
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április 18.
1. A Józsefvárosi Galériában 150 plakátból nyílt
vándorkiállítás általános és középiskolás diákok
munkáiból „Holocaust – ahogyan ami diákok látják”
címmel. A kiállítást Pokorni Zoltán oktatási
miniszter nyitotta meg, a rendezvény fővédnöke Judith
Várnai volt. A kiállított plakátokat Vácott, a Bálint
Zsidó Közösségi Házban, és Szentesen a Városi
Könyvtárban is bemutatták. A plakátokat később a Páva
utcai Holocaust Dokumentációs Központban helyezték
el.
2. A Wallenberg emlékparkban a holocaust izraeli
emléknapja, a Jom Hásoá alkalmából tartott
megemlékezésen Kardos Péter főrabbi és Judith Varnai
izraeli nagykövet mondott beszédet. A rendezvényen
megjelent az a 150 főből álló csoport, amelynek
tagjai Latin-Amerikából és Európa különböző
országaiból érkezetek, majd tovább utaztak Izraelbe.
3. A fasizmus üldözötteinek fóruma nyílt levélben
fordult Dávid Ibolya igazságügy miniszterhez, hogy a
tárca vizsgálja felül az 1992-ben elfogadott ún.
„harmadik kárpótlási törvénynek” a fasizmus
üldözötteit hátrányosan megkülönböztető
rendelkezéseit, noha az Alkotmánybíróság már
háromszor megállapította a törvénytől, hogy
alkotmánysértő. A szervezet nehezményete, hogy az
igazságügy miniszter által márciusban felállított
antidiszkriminációs bizottság tevékenységéről semmit
nem tudni. Ugyancsak a magyarországi törvénykezés
hiányosságaira hívta fel a figyelmet Kertész Péter a

Népszava 2001. május 15-i számában
„Holocausttagadás?” című írásában (7. p.)
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április 18-24
Magyar hetet rendezett Izraelben az Aviv Travel
turisztikai, kulturális és üzleti programokkal.
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április 19.
1. A Nemzeti Sírkertben helyezték örök nyugalomra
az 1966-ban Freiburgban elhunyt Nobel-díjas kémikus,
Hevesy György hazahozott hamvait. Hevesy 1943-ban
Freiburgban kapta meg a legnagyobb természettudományi
kitüntetést, a faji törvények miatt azonban a háború
kitörése után egy időre Svédországba menekült.
2. A holocaust nemzetközi emléknapjára emlékezett a
világ. Az amerikai kongresszusban George Bush elnök
tartott emlékező beszédet, Auschwitzba tizedszer
szervezték meg az „Élet menetét”. Ezúttal azonban nem
voltak hivatalos beszédek a zarándoklaton.
3. Az Oktatási Minisztérium a Parlamentbe
szervezett tanácskozást az egyházi oktatásról. Az
egybegyűlteket Paskai László bíboros, Bölcskei
Gusztáv református püspök, Szebik Imre evangélikus
püspök és Schweitzer József főrabbi köszöntötte.
Beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök és
Pokorni Zoltán oktatási miniszter is.
4. Az izraeli követségen Szenes Hanna emléktáblát
avattak. Az ünnepségen Havas Judit Szenes Hanna
verseiből adott elő, majd elénekelték a
szabadságharcos „Éli-Éli” című, megzenésített
költeményét. Szenes Iván, a hősnő unokabátyja,
valamint egykori cellatársa, Sugár Irén is emlékezett
Szenes Hannára.
április 20-27.
Az Aviv Travel szolidaritási túrát szervezett
Izrelbe.
április 21-22.
Az UJS két emléktúrát szervezett Auschwitzba
busszal. A második túra időpontja április 28-29.
volt.
április 23-24.
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Az UJS Maimonides Köre, a Yahalom Zsidó
Művelődéstörténeti Kutatócsoport és a Judaica
Alapítvány Konferenciát tartott „Rabbik és rebbék –
Változatok egy témára” címmel a budapesti
Ökocentrumban /VI. Andrássy u. 23. 1. em./. A
konferenciát Schőner Alfréd, az Or-zse rektora
nyitotta meg. A kétnapos konferencián a következő
előadások hangzottak el: Komoróczy Géza „A rabbi“;
Gábor György „A keresztény rabbi“; Rugási Gyula „A
rabbi és a filozófia - Justinos: Párbeszéd a zsidó
Tryphonnal“; Tatár György „A harag bölcse: Yeshayahu
Leibowitz“; Fröhlich Ida „Kohánim, leviim, mászkilim,
rabbim - a papi szerepek változásai a qumrani
hagyományokban“; Schweitzer József „Ortodox,
konzervatív-neológ, és reform rabbi“; Domán István „A
rabbi a megpróbáltatás és a vígság idején“; Szántóné
Balázs Edit „Történész rabbik“; Götz Eszter:
„Csodavárás és valóság között. Rabbi a színpadon“;
Sándor Tibor „A rabbi alakja filmen“; Schönberger
András „Az újjá alakult börtönlelkészet a rabbi
szemével“; Frölich Róbert „Tábori rabbinátus a
múltban és a jelenben“; Radnóti Zoltán „A rabbi és a
zsinagóga szerepe a legújabb korban“; Verő Tamás „A
rabbi szerepe az ifjúság oktatásában“; Köves Slómo „A
libavicsi rabbi“; Toronyi Zsuzsa „A modern kor
kihívásai és a Rabbiság“; Hídvégi Máté „Magyarországi
csodarabbik“; Bíró Tamás „Rabbik és a világi
tudományok“; Gantner Brigitta Eszter „A rabbi és a
modern ortodoxia (S.R. Hirsch és E. Hildesheimer.)“.
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április 25.
Jom Házikáron - az Emlékezés napja Izrael elesett
harcosaira.
április 24. és 29.
A Mazsihisz és a Bzsh a Síp utcai székházban
tartotta közgyűlését. Mindkét közgyűlés napirendjén a
2000. évi zárszámadásról, és a 2001-es költségvetés
elfogadásáról döntöttek. Az „Egyebek“ napirendi
pontban felvetődött, hogy nincs szabályozva, ki
nyilatkozhat a szövetség nevében a nyilvánosságnak. A
testület belső kommunikációjában is mutatkoznak
hiányosságok például a kormányzattal folytatott
tárgyalásokról.
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április 28.
1. A Mazsike Klubban „Kertész Ákos zsidósága művei
tükrében“ címmel rendeztek estet az író
részvételével.
2. A Rózsavölgyi Zeneműbolt különtermében Raj Tamás
főrabbi mutatta be a SabbathSong együttes első CD-jét
és kazettáját. A Makkabi Kiadó által gondozott
kazettán a keresztény és zsidó muzsikusok együtt
játszanak klezmert.
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április 29.
Izrael Állam megalakulásának 53. évfordulója (Jom
Haacmaut, április 26.) alkalmából a Vigadóban
rendezett ünnepséget a Magyar - Izraeli Baráti
Társaság. Beszédet mondott Judith Varnai-Shorer
izraeli nagykövet, és Fónagy János közlekedési és
vízügyi miniszter.
Áprilisban nyílt meg Szilárd Klára festőművész
műveinek kiállítása az Erdős Renée Házban.
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Április végén Washingtonban mintegy 18 ezer
oldalnyi dokumentumot hoztak nyilvánosságra a CIA
Archívumából. Ezekből kiderült, hogy az amerikaiak
számos ismert és kevésbé ismert nácit alkalmaztak a
háború utáni években. Köztük volt Wilhelm Hoettl, a
náci hírszerzés budapesti főnöke is. A dokumentumok
között 20 személyi dosszié is van, köztük Josef
Mengele, Adolf Eichmann, Kurt Waldheim, Heinrich
Müller Gestapo főnök, Klaus Barbie, Emil Augsburg, a
zsidókérdés „végső megoldásának” lengyelországi
specialistájának dossziéja is.
A Cfáti Múzeum Magyar Támogatói Alapítvány nevében
a kuratóriumi elnök, Quittner János támogatásért
fordult a Múzeum barátaihoz. Az adományokat a múzeum
fejlesztéseire kívánják fordítani.

Áprilistól a Bp.TV zsidó kulturális magazint
indított minden hónap első hetének vasárnapján
„Múltunk és jövőnk” címmel. A szerkesztő Bereményi
Réka, a producer Szigethy Ferenc. A műsorban Fröhlich
Róbert főrabbi vezette a vallási rovatot.
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A Mazsihiszt Lazarovits Ernő képviselte azon a
Prágában rendezett konferencián, amelyen 30 ország
vallási és politikai szervezetei részvételével
tartottak „Interreligious and Internetional
Federation for World Peace” címmel.
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Vázsonyi Vilmos egykori igazságügyi miniszter
halálának 75. évfordulója alkalmából megemlékezést
tartott a Terézvárosi önkormányzat az egykori
országgyűlési képviselő Teréz körúti
márványtáblájánál. A Westend City Center Szemirámis
tetőkertjében felavatták Vázsonyi Vilmos mellszobrát,
Lóránt Zsuzsanna Munkácsy-díjas szobrászművész
alkotását. Az avatáson beszédet mondott ifj. Vázsonyi
Vilmos, a Párizsban élő unoka, és Farkas György, a
XIII kerület polgármestere is. Az ünnepség Mohai
Gábor szavalatával és az Ostinato Brass rézfúvós
zenekar műsorával ért véget.
A Hunyadi téri körzetben tizedszer rendezte meg a
Bar Vilmos emlékversenyt a róla elnevezett
Alapítvány. Az 54 diák versenyét Domán László főrabbi
vezette, a zsűri tagjai Gervai László és Várnai
Gusztáv körzeti alelnökök voltak.

ya

május hónap
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május 2.
A Budapesti Francia Intézetben (I. Fő u. 17.) Alain
Pierrot, Franciaország korábbi izraeli és vatikáni
nagykövete tartott előadást „A franciaországi
zsidóság a második világháborúban: vagyonelkobzás és
visszaszolgáltatás” címmel.
május 4.
Egy évi szünet után összeült a Mazsök új
kuratóriuma. A napirenden a Mazsök bizottságainak
felállítása, valamint a szervezet előző évi
beszámolójának, és az idei költségvetésének
elfogadása szerepelt. A beszámolót egyhangúan, 16
szavazattal elfogadták. A 2001-es költségvetést 11
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igen, 1 tartózkodással elfogaták. Megalakult a
Pályázati Bizottság és az Életjáradéki Bizottság. A
kuratórim tagjai: Eliezer Gilád és Zoltai Gustáv
társelnökök, Fixler Herman, Tordai Péter alelnökök.
Tagok: Eli Spanic, Engländer Tibor, Herczog László,
Kardi Judit, Keller László, Korányi László, Várszegi
Dóra, az állam által kijelölt tag, Örley Pál, Pollák
Jenő, Sík János, az állam által kijelölt tag,
Schweitzer József, Szenes Iván, Szeszlér Tibor,
Talyigás Katalin, Weisz Péter, Zvi Ramot, A felügyelő
Bizottság tagjai: Timár György elnök, tagok: Albert
Reichmann, Or-Csillag Shai, Lancz Tibor, Tóth Attila
Simon, Ferencz I. Szabolcs, Staub Pál. Az ülésről
Gadó János tudósítás jelent meg a Szombat 2001/
szeptemberi számában (7-8. p.)
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május 5.
1. A Pesti Magyar Színházban az izraeli Kibbutz
Kortárs Tánctársulat lépett fel az „Aide Memoire”
című, a holocaust emlékére készült táncjátékkal. Az
előadás koreográfusa és az együttes vezetője Rami
Beer volt.
2. 90 éves korában meghalt Szántó Tibor Kossuthdíjas könyvtervező, tipográfus és grafikus.
3. A Budai Micve Klub vendége Illés György
kétszeres Kossuth-díjas operatőr, beszélgető társa
Rózsa Péter újságíró volt.
4. Magyar holocaust-túlélők és leszármazottaik egy
csoportja beperelte az Egyesült Államokat egy miami
bíróságon. Azt kívánták elérni, hogy az amerikai
kormány adjon kárpótlást az úgynevezett aranyvonat
elrabolt kincseiért. A Mazsihisz, illetve a Mazsök
fontolóra vette a floridai perhez való csatlakozás
lehetőségét. Két éve a Bill Clinton elnök utasítására
létrehozott vizsgáló bizottság megállapította, hogy a
24 tehervagonból álló szerelvény rakományát az
amerikai katonai hatóságok annak idején tévesen és
rossz szándékkal nyilvánították ellenséges
tulajdonnak, és kobozták el. A per akkori értéke 200
millió dollárra volt tehető. Jogorvoslatról azonban
nem rendelkezett a bizottság. A pert tapasztalt
jogászcsapat kezdeményezte, tanácsadójuk Mark
Tallisman, a washingtoni Holocaust Múzeum egykori
alelnöke.

vé

ltá

r

május 6.
Több zsidó szervezet együtt, utcabállal ünnepelte
Izrael Állam születésnapját a Szuchnut Lovag utcai új
épülete előtt. A rendezvényen mintegy 600-an vettek
részt. Fellépett a SOMER Zsidó Ifjúsági Kórus, a
Pannónia Klezmer Band. Jakupcsek Gabriella, Dési
János és Gerendás Péter Izraelről beszélgetett.
Várnai-Shorer Judit nagykövet, Engländer Tibor,
Eliezer Gilád és Zoltai Gusztáv mondott beszédet.
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május 7.
Fennállásának tízéves évfordulóját Wallenbergről
elnevezett másfél napos svéd-magyar emberjogi
konferenciával ünneplete a nemzetközi Collegium
Budapest. A rendezvényen részt vett a Wallenbergcsalád több tagja, és Krisztina svéd hercegnő is. A
Collegium három svéd és egy svájci alapítványnak
köszönhetően a saját vendégházat kapott. A vendégház
Raoul Wallenberg nevét vette fel, emléktábláját
Krisztina svéd hercegnő avatta fel. Ebből az
alkalomból a Magyar Nemzet interjút készített a
Wallenberg család által alapított három alapítvány
(Kurt és Alice, Marcus és Amália, valamint Marianne
és Marcus Wallenberg Alapítványok) azon tagjaival,
akik Budapestre látogattak a konferenciára (2001.
május 12. 37. p.). Budapesten volt Nina Lagergren,
Raoul Wallenberg húga, Kofi Annan ENSZ főtitkár
felesége, Jacob Wallenberg, a Skandinavska Enskilda
Banken elnöke, valamint gyermekeik.
május 9.
1. A Libri Stúdium könyvesboltjában a Pannonica
Kiadó bemutatta Karsai László „Holocaust” című
könyvét. A bemutatón a szerzővel Ormos Mária
akadémikus és Rózsa Péter beszélgetett.
2. A Szombat Szalon a Műcsarnokban rendezett
irodalmi estet „Fiatal magyar írók a zsidóságról”
címmel. A meghívott írók nem zsidó származásúak
voltak. Az esten felolvasást tartott Ficsku Pál, Háy
János, Kemény István, Karafiáth Orsolya, Ménes
Attila, Nagy Gabriella, Peer Krisztián, Poós Zoltán,
Szerbhorváth György és Térey János. Az est
házigazdája Szántó T. Gábor volt. Az előadások

r

szövege megjelent a Szombat 2001/5. számában (3-14.
p.)
3. Salgótarjánban a munkatáborokba hurcolt zsidókra
emlékeztek a Főposta falán elhelyezett emléktáblánál.
Emlékbeszédet Horváth István történész tartott.
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május 9-13.
A Budai Micve Klub és a Mazsike közös, ötnapos
kirándulást szervezett Párizs zsidó emlékeinek
megtekintésére. Az idegenvezető Garai Péter volt.
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május 10.
1. A hebraisztika szakos hallgatók számára
alapított jutalmakat az MTA Judaisztikai
Kutatócsoportjának Könyvtárában adták át. Bacher
Vilmos jutalomban Kónya Judit, a nagykőrösi Feldmájer
és a diósgyőri Goldstein család mártírjainak emlékére
alapított jutalomban Zsom Dóra részesült.
2. A Mazsike Művészetet Kedvelők Köre a Ludwig
Múzeumban megtekintette Michelangelo Pistoletto „A
Tükör Ajtaja“ című kiállítását Bálványos Anna
művészettörténész vezetésével.
3. Jeruzsálemben a „Jeruzsálem napon“ ünnepelték a
Keren Kajemet LeJiszrael megalapításának százéves
évfordulóját.

ya

május 12.
A Budai Micve Klubban Galambos Erzsi színművésszel
Szegvári Katalin beszélgetett.
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május 11-13.
Debrecenben „Helyünk a világban“ címmel rendezte
meg a testvérhitközségek III. nemzetközi
tanácskozását a debreceni hitközség. A négy ország
(Románia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország) 18
hitközségének részvételével rendezett konferencia
központi témája a zsidó közösségi élet volt. A
rendezvényen előadást tartott Zoltai Gusztáv, Gergely
Judit professzor, Eliezer Gilad, Drucker Tibor,
Vértes László főorvos, Staller Tamás, Ungárné Komoly
Judit, Borsányi-Schmidt Ferenc, Schőner Alfréd és
Halmos Sándor, a debreceni hitközség nevében. A
tanácskozáson köszönetet mondtak II. János Pál
pápának a keresztény-zsidó megbékélés érdekében
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kifejtett munkájáért. „Életmű díjat“ adtak át
Schweitzer József főrabbinak, Fero Alexszandrnak, a
Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökének és
Nicole Cajal akadémikusnak, a Romániai Zsidó
Hitközségek Szövetsége elnökének. A Debreceni Zsidó
Hitközség „Tolerancia díját“ Gaál Botond, Karasszon
Dezső és Kiss Tihamér egyetemi tanárok, valamint
Verdes Miklós görög katolikus esperes kapta.
Ugyancsak „Tolerancia díjban“ részesült Kovács
László, a Debreceni Magyar - Izreali Baráti Társaság
elnöke, Síró Béla adjunktus, Nagy Imre újságíró és
Pál Mihály tanár.
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május 14.
A Jeruzsálemi Szimfónikus Zenekar Dohány utcai
Zsinagógában adott hangversenyt Lawrence Forster
vezényletével. A műsoron Bartók Béla „Concerto“, és
Brahms „II. szimfónia“ című művei szerepeltek.
május 14-15.
A berlini Collegium Hungaricum kétnapos nemzetközi
szimpóziumot és kiállítást szervezett Raoul
Wallenberg emlékére „Eltűnt: Budapesten.
Felderíthető-e Raoul Wallenberg sorsa?” címmel. A
rendezvényre a világ minden tájáról jöttek azok a
kutatók, akik a Wallenberg rejtéllyel foglalkoznak.
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május 16.
Az Egyesült Államok Bírósága jóváhagyta a holocaust
túlélők és a svájci bankok között korábban létrejött
1,25 milliárd dolláros rendezési összeg elosztási és
kifizetési programját. Az igénylési felhívás fizetett
hirdetésként megjelent a Magyar Nemzet 2001. május
16-án megjelent számának 16. oldalán. Magyarországon
mintegy 20-21 ezerre volt tehető az érintettek száma.
A kérvényeket szeptemberig nyújthatták be a
szétosztásban résztvevő szervezetekhez. A
jogosultságot hat katgóriában lehetett bizonyítani:
1. a letétbe elhelyezett vagyoni eszközök, 2.
elrabolt vagyoni eszközök, 3. svájci biztosítási
igények, 4-5. kényszermunkával kapcsolatos igények
két kategóriában, valamint 6. a menekült státusz
megtagadásával kapcsolatos hátrányok kategóriájában.

A rendezési megállapodás egyes elrabolt műkincsek
visszaadására is teremtett lehetőséget.
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május 17.
1. A Mazsihisz Síp utcai Székházában Márton Áron
egykori gyulafehérvári megyéspüspök tiszteletére
emlékünnepséget rendezett a Magyar - Izreali Baráti
Társaság és a Mazsihisz. A megyéspüspök érdemeit
Schweitzer József főrabbi, Paskai László bíboros,
prímás, érsek és Martonyi János külügyminiszter
méltatta. A rendezvényen megjelent Shorer-Várnai
Judit izraeli nagykövet is.
2. A Mazsike Művészetet Kedvelők Köre a Raiffeisen
Galériában megtekintette Radák Eszter kiállítását
Készmán József művészettörténész vezetésével.
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május 18.
1. A budapesti Olasz Intézetben „Európa visszanéz –
Paul Celan – egy európai tragédia” címmel rendeztek
emlékestet. Celán 1970-ben a Szajnába vetette magát,
így vetett véget életének. Az emlékezés a költőről
készült „Csak a gesztenyefákon túl kezdődik a világ”
című filmmel kezdődött, majd a firenzei, a kolozsvári
és a debreceni egyetemről érkezett professzorok
előadásaival folytatódott.
2. Hanna Arendt, a zsidó tanácsok, valamint a
jeruzsálemi Eichmann-per történeti megítélése körül
váltott ki vitát az ÉS 2001. május 18-i számában Böhm
Ágnes „A holocaust tabutémái - Viták és tények” című
írása. Mesés Péter, a nemrég megjelent, és a vita
alapját képező Arendt kötet, az „Eichmann
Jeruzsálemben” fordítója az ÉS 2001.július 20-i
számában szólt hozzá Böhm írásához „Arendtról,
Eichmannról, tényekről” címmel (14. p.). Karsai
László „Arendt, Eichmann és a történelmi tények” című
írása 2001. augusztus 3-án, Molnár Judit „Arendt és a
Magyar Zsidó Tanács” című írása 2001. augusztus 10-én
jelent meg az ÉS 13-14. oldalán. A 2001. augusztus
24-i számban Mesés Péter „Arendtről, még egyszer”
címmel reagált az Arendt könyv kapcsán kirobbant
vitához (14. p.)
május 19.

M
ag

ya

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

1. A Mazsike a Tivoli Moziban rendezte meg a Zsidó
Kultúra napját. Könyv- és műtárgy árveréssel
gazdagodott az évek óta kialakult program. A Kaláka
együttes a „Volt egyszer egy kis zsidó” című
lemezének dalait mutatta be. A Garay Klubban drámaíró
versenyt rendeztek. A meghívott alkotók Siposhegyi
Péter (Pályamű: Három nő, vér, szabadság; előadó
Bánffy György.), Horváth Péter (Április bolondja,
előadó: Kézdy György) és Toepler Zoltán (KoporShow)
voltak. Az est házigazdája Linka Ágnes volt.
2. A Budai Micve Klubban kiállítással egybekötött
beszélgetés vendége volt Kaján Kalász Tibor
karikaturista, akivel Gervai András beszélgetett.
3. Szegeden 15 tagszervezetből megalakult a Magyar
- Izraeli Baráti Társaságok Szövetsége. Az első
társaságot 1988. december 19-én alakították a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermében. A Szövetség a
tagszervezetek IV. konferenciájának keretében alakult
meg. A konferencián a nyitó előadást Martonyi János
külügyminiszter, és Várnai Judit izraeli nagykövet
tartotta. Pongorné Csákvári Marianna, a Gazdasági
Minisztérium, Szabó Gábor az Oktatási Minisztérium
helyettes-államtitkáraként tartott korreferátumot a
társaságok működéséről. Fedor Tibor a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, Rajna Gábor pedig a
Magyar Kereskedelmi és Ipar Egyesület nevében tartott
tájékoztatót. A konferenciát a zsidó szervezetek
képviselőin kívül megtisztelte jelenlétével Telegdy
Gyula akadémikus, az MTA orvosi osztályának elnöke,
Papp Gyula akadémikus, az MTA SZBK elnöke, Gyulai
Endre megyés püspök, Kaltenbach Jenő, a kisebbségi
jogok állampolgári biztosa, valamint Szeged város
polgármestere és a Csongrád megyei képviselő testület
elnöke is. Az Országos Szövetség 15 fős vezetőségében
minden tagszervezet képviseletet kapott. A testület
elnökévé Kovács Lászlót (debreceni MIBT), az
alelnöki funkciókra Sipőcz Ernőt (Győr), Ledneczky
Andrást (Szeged), Turai Jánost (Vác) és Friedmann
Tamást (Szekszárd) választották. További vezetőségi
tagok: Hídvégi György (Bp.), Gáll Ottó (Nyíregyháza),
Kovács László (Szeged), Szántóné Balázs Edit
(Szombathely), Szécsi József (Bp.), Erdényi Miklós
(Hódmezővásárhely), Szabó István (Békéscsaba), Vass
Lajos (Szolnok), Haraszti Lászlóné (Siófok), Gál
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László (Győr), Siklósi Vilmos (Zalaegerszeg), Drucker
Tibor (Bp.), Sándor Tamás (Tatabánya), Weisz Péter
(Debrecen). Örökös díszelnök Hídvégi György, az első
társaságf alapítója lett. A rendezvény a Budapest
Klezmer Band koncertjével ért véget a szegedi
zsinagógában, majd mintegy 300 fős vacsoraestet
rendeztek a Hunguest Hotels Forrás Szállójában.
4. Az Oneg Sabbat Klubban Porscht Frigyes és Bán
Linda tartott előadást magyarországi zsidó festőkről.
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május 20.
1. A Keszthelyi Kastélymúzeumban Keresztény -Zsidó
„Teológiai napot“ tartottak. Czoma László
múzeumigazgató megnyitója után Domán László főrabbi
és Dobner Győző baptista lelkész tartott előadást.
Fellépett a Goldmann Kórus Ádám Mária vezényletével.
2. Dobozon - ahol már egyetlen zsidó sem él,- az
önkormányzat állíttatta helyre a zsidótemetőt. A
temetőben Szatmári János polgármester mondott
beszédet, a Mazsihisz képviseletében Moskovits
Sándor, a Békéscsabai hitközség elnöke és Weisz
Ferenc főkántor koszorúzott. Virágot helyezetek el a
temetőben a helyi pártok és közintézmények képviselői
is.
3. Népes magyarországi küldöttség vett részt azon a
jeruzsálemi történész konferencián, amelynek témája:
„Magyarország és a Szentföld – Magyar zsidók a
századfordulón“. A magyar, amerikai és izraeli
előadók közreműködésével tartott konferenciát
Nathaniel Katzburg professzor tiszteletére rendezte
az Izraeli Tudományos Akadémia, az MTA, a jeruzsálemi
magyar követség és a Héber Egyetem az Izraeli
Tudományos Akadémia és a Van Leer Intézet termeiben.
Köszöntötte a konferenciát Pók Attila, az MTA
Történettudományi Intézet igazgató-helyettese.
Előadást tartottak: Michael K. Silver, (Jeruzsálemi
Héber Egyetem) „A palesztinában alapított első
cionosta településről“; Schweitzer József országos
főrabbi „Nathaniel Katzburg és a magyar zsidó
történetírás“; Prepuk Anikó (KLTE, Debrecen ) „A
magyar zsidó emancipációs törvények parlamenti
vitáiról“; Haraszti György (Or-zse) Szabolcsi
Miksáról, Kőbányai János Patai Józsefről, Karády
Viktor /CEU/ „A zsidók részvételéről az erőszakos
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bűncselekményekben“; Hajdú Tibor (MTA) „A zsidók a
Monarchia hadseregének tisztikarában“; Litván György
(MTA) „A kulturális és a politikai identitás
kérdéseiről“; Kövér György „Az asszimiláció
gazdaságtörténeti vonatkozásairól“; Yehuda Don és
Gyáni Gábor (ELTE) „A zsidóság szerepe a magyar
modernizációban“; Frojimovics Kinga „A rabbi
történetírók nagy nemzedéke“; Nathaniel Katzburg
„Történetíróink és a történetírás“ címmel.
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május 21.
1. Megkezdődött a második világháborúban a svájci
bankok által megkárosított holocaust túlélők
kárpótlása az erre létrehozott 1,25 milliárd
dolláros alapból.
2. Oláh György, magyar származású, Amerikában élő
Nobel-díjas kémikus is megjelent azon az ünnepségen
és kiállításon, amelyet a 12 magyar származású Nobeldíjas emlékére rendeztek a Budapesti Műszaki
Egyetemen.
3. „Jom Jörusalajim“ alkalmából B. Turán Róbert
tartott előadást a Páva utcai körzetben.
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május 24.
1. Konrád György író, a Berlin-Brandenburgi
Művészeti Akadémia magyar elnöke Aachenben vette át a
nemzetközi Károly-díjat az európai egységért
kifejtett munkája elimeréséül. Konrád György ebből az
alkalomból elmondott beszédét a Népszabadság 2001.
május 26-i száma jelentette meg 21-24. oldalán „A
harmadik tekintet” címmel. A díjátadáson a laudáciot
Roman Herzog korábbi német államelnök tartotta.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban a Maccabi
Sportegyesület kiállítást rendezett „Zsidó sportolók
a XX. században” címmel.

május 27.
A lengyel katolikus egyház bocsánatot kért a
zsidóktól a lengyel lakosság által hatvan évvel
ezelőtt, Jedwabne-ban, a zsidók körében elkövetett
mészárlásért. A varsói gettó szélén álló
„Mindenszentek templomában” Józef Glemp bíboros
vezette a szertartást, jelen volt Michael Schudrich
lengyel főrabbi, valamint a szejm elnöke és a lengyel
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külügyminiszter is. A Varsótól északra lévő kis
faluban elkövetett tömeggyilkosságra az USA-ban élő
lengyel emigráns, Jan Tomas Gross „Szomszédok” című,
Lengyelországban 2000-ben megjelent könyve hívta fel
a figyelmet. Gross bebizonyította a szemtanúk
vallomásai alapján, hogy az 1600 áldozat életét nem a
Gestapó, hanem a falu lakói, saját szomszédaik
oltották ki 1941. júliusában. A Népszava 2001.
április 12-i számában Barabás T. János összeállítást
jelentetett meg a Jedwabnéban elkövetett
tömeggyilkosságról (11. p.). Ebben lengyel szerzők
írásai olvashatók, köztük Adam Michnik „Jedwabne
sokkhatása”, valamint Aleksandr Kwasnewski lengyel
államfő nyilatkozata az áldozatok emlékének méltó
megőrzéséről. A lengyel közvéleményt felkavarta és
megosztotta a napfényre került újabb történelmi
trauma. A HVG 2001. április 28-i számában Pályi
András cikke jelent meg „A jedwabnei pogromról” (8992. p.), a Népszava 2001. június 30-i számában Szász
István, az ÉS 2001. július 13-i számában pedig Szécsi
Éva foglalta össze a lengyel kormány és a katolikus
egyház nem egészen önkéntes bocsánatkérésének
hátterét „Jedwabne” című cikkében (11, illetve 9.
p.). Józef Glemp bíboros bocsánatot kért ugyan a
zsidóktól, de nem fogadta el a varsói főrabbi
javaslatát a közös imádkozásra a holocaust 60.
évfordulóján - emlékeztetett a szerző.
2. A Lauder Javne Közösségi Iskola templomában 14
kislányt avattak felnőtté Sávuot beköszöntekor. Az
avató beszédet Raj Tamás főrabbi mondta, Balla Zoltán
látta el a kántori teendőket. Köszöntötte az ünneplő
közönséget Szeszler Anna főigazgató, Kardos Ágnes
vallástanár és Balla Margit tanárnő, grafikusművész.

május 28.
1. 93 éves korában meghalt Reményi Gyenes István
író, műfordító.
2. Centenáriumi közgyűléssel kezdődött a Fészek
Művész Klub százéves fennállásának ünnepség sorozata.
Erre az alkalomra negyven művész ünnepi zászlót
készített, az intézmény történetét megörökítő
kiadványokat jelentettek meg, valamint
dokumentumokból kiállítást rendeztek. A klubházat
ebben az évben nyilvánították műemlékké.
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május 30-31.
1. A Bundestag megszavazta a kényszermunkások
kárpótlásának azonnali megkezdését a 10 milliárd
márkás alapból. Az alapba mintegy 3100 vállalat
fizetett, de nem jött össze az alap fele sem, csak
4,5 milliárd. A többit a szövetségi kormány pótolta
ki.
2. Izraeli nagyvárosokban kétnapos üzletember
találkozót rendezett az Izraeli - Magyar Kereskedelmi
és Ipar Kamara. 2000-ben 270 millió dollárnyi izraeli
tőke érkezett Magyarországra.
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május 31-június 3.
Madridban tartotta konferenciáját a Zsidó
Közösségek Európai Tanácsa /ECJC/. A több mint 40
ország 720 képviselője között Magyarországról 15
küldött volt jelen. A konferencia fő témája egy közös
európai zsidó ernyőszervezet létrehozásának terve
volt. A konferencia tiltakozását fejezte ki a svéd
parlamentnek amiatt, hogy 2001 június 1-től
megtiltotta a zsidó újszülött fiúk körülmetélését.
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A Közép-Európai Egyetem (CEU) Jewish Studies
programja számára közös ösztöndíjat alapítottak
Csehország, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország
zsidó közösségei. Az egyenként 2-5 ezer dolláros
támogatásból ösztöndíjakat létesítenek, a program
vezetője Kovács András. Az ösztöndíjat az American
Jewish Committee ösztöndíjával együtt osztják majd
ki.
A Szombat 2001/5. számában Böröcz László készített
interjút Fehér László festőművésszel "Csak személyes
élményeimből tudok dolgozni…" címmel (28-30. p.)
abból az alkalomból, hogy a művész alkotásaiból
kiállítást rendezett a Vadnai Galéria. A tárlatot
Várnai-Shorer Judit izraeli követ nyitotta meg.
Ugyanebben a számban Dési János saját szentföldi
utazása kapcsán dédnagyapjára, Adler Illés egykori
főrabbira emlékezik „Jeruzsálemi zarándoklat” című
írásában (23-25. p.)

A Világosság 2001/április-májusi számában jelent
meg Zygmunt Bauman tanulmánya „A holocaust
szociológiai szempontból” címmel.
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A Múltunk 2001/első számában Szita Szabolcs
tanulmánya jelent meg „A Gestapo Magyarországon a
német megszállás után” címmel.
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Az Európai Szemle 2001/első számában jelent meg
Paul Lendvai tanulmánya „A nemesség és a zsidóság
sajátos összefonódása Magyarországon” címmel.

június 1.
Az 2001. június 1-én megjelent ÉS 24 és 25 oldalán
Vajda Mihály és Lackó Miklós közölt kolumnás
kritikákat Gyurgyák János „A zsidókérdés
Magyarországon. Politikai eszmetörténet“ című
könyvéről.
június 2.
Székely Éva olimpiai úszóbajnokkal beszélgetett
Szegvári Katalin a Budai Micve Klubban.
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június 3-5.
Budapesten rendezte konferenciáját a Nemzetközi
Zsidó Nőszövetség. A megnyitó előadást Gergely Judit
professzor, a magyar tagozat elnöke tartotta.
Köszöntötte a konferenciát Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz ügyvezető igazgatója is.
június 5.
Vámos Tibor akadémikust, a Magyar Auschwitz
Alapítvány és Holocaust Dokumentációs Központ
kuratóriumának elnökét 75. születésnapján a Mazsihisz
székházban köszöntötték.
június 6.
1. A Magyar-Izraeli Baráti Társaságok Országos
Szövetsége nevében Kovács László országos elnök és
Sipőcz Ernő ügyvezető alelnök tett közzé a palesztin
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terrorizmust elítélő közleményt. (Megjelent az Új
Élet 2001. június 15-i számában az első oldalon.) A
közleményben részvétükről biztosították a Tel-Aviv-i
és a netanjai bombamerénylet 18 halálos áldozatát és
115 sebesültjét. Hasonló tartalmú közleményt
jelentettek meg más zsidó szervezetek is. Az aláírok
között volt a Mazsihisz, a Bzsh, a Macisz, a Mazsike,
a Keren Hayesod, a Muszoe és a B,nai B,rith is.
2. Szentendrén az egykori papírgyár épületében
négymillió dolláros beruházással elkészült az izraeli
tulajdonú gyémántcsiszoló műhely, ahol „Ékszermúzeum”
és drágakő-bemutató is működik majd. A „Caprice
International Hungary Kft” vezetője Arik Herman, a
nyersanyagot Amszterdamból és Tel-Avívból hozzák.
június 8.
Az MTA Székházában Vermes Géza tartott előadást
„Jézus változó arcai az Újszövetségben és azóta”
címmel az Osiris Kiadó gondozásában a könyvhétre
megjelent, azonos című könyve bemutatóján. A
házigazda Glatz Ferenc, az MTA elnöke volt.
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június 9.
1. Frigyesi Judit professzor tartott előadást a
hagyományos zsidó liturgikus zenéről a Budai Micve
Klubban.
2. A Népszabadság 2001. június 9-én megjeletn
„Hétvége“ mellékletében Szőcs László közölt írást
Hannah Arendt és Martin Heidegger 1925-1975 közötti
levelezéséről „Szerelem a kolera idején“ címmel (29
p.). Az írás apropóját a levelezés német és francia
nyelvű megjelentetése adta.
június 10.
Jeruzsálemben felavattak az egy éve Londonban
elhunyt Benedikt Sándor ortodox rabbi síremlékét.

június 11.
1. 75 éves korában meghalt Fekete Sándor író, a
Maesz egykori alelnöke.
2. Az M2 csatornán bemutatták Szántó Erika „A haza
szolgálatában“ című dokumentumfilmjét a magyarországi
zsidók munkaszolgálatáról.
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június 12.
A parlamentben elfogadták a volt egyházi ingatlanok
tulajdoni helyzetéről szóló törvényt. Eszerint a
jövőben csak kivételes esetekben kaphatnak az
egyházak pénzbeni kártalanítást az ingatlanok
természetbeni visszaszolgáltatása helyett.

vé

június 13.
A Szim Salom Klubban (Csalogány u. 5.) Bürg Judit
tartott előadást „Az 1897-es kongresszus hatása - Az
ortodox és a neológ hitközségek szétválása
Magyarországon” címmel.
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június 15.
1. A Magyar ATV „Sajtóklub” című műsorának vendége
Bayer Zsolt, a Duna TV közművelődési
igazgatóhelyettese, Bencsik András, a „Magyar
Demokrata” című lap főszerkesztője, Hollós János a
Magyar Rádió aktuális műsorok főszerkesztője és Lovas
István újságíró volt. A műsorban elhangzott nyíltan
uszító, antiszemita kijelentések miatt nyolc zsidó
szervezet - köztük a Mazsihisz, a Mazsike és a Füst
Milán Szellemi Páholy - tiltakozó közleményt
fogalmazott meg. A műsort kétszer megismételték. A
Magyar MTV 2001. június 19-én nyilatkozatot tett
közzé, melynek értelmében elismerte, hogy az élő
adásban elhangzottak széles körben váltottak ki
felháborodást, ezért a csatorna elnézést kér
mindenkitől, akit a műsorban elhangzottak sértenek,
vagy félelmet keltenek bennük. A csatorna vezetősége
felszólította a műsor készítőit és szereplőit, hogy a
jövőben tartózkodjanak a szélsőséges, rasszista
kijelentésektől. Az Új Élet 2001. július elsejei
számának 3. oldalán közülte a Mazsihisz és az ORTT
levélváltását.
2. Az Új Élet 2001. június 15-i számának 3. oldalán
a Magyar Auschwitz Alapítvány és Dokumentációs
Központ tett közzé „Felhívást”, hogy a szervezet
tevékenységét pártolók részben anyagi, részben az
intézmény profiljába vágó dokumentumok, illetve
tárgyi emlékek felajánlásával támogassák az
alapítvány munkáját. A készülő Páva utcai a
székházban állítandó holocaust kiállítást terveznek,

amihez a francia kormány adománya már megteremtette a
korszerű informatikai hátteret.
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június 16.
Heller Ágnes a zsidó kulturális emlékezetről
tartott előadást a Budai Micve Klubban.
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június 17.
Zalaegerszegen a holocaust ötezer zalai áldozatára
emlékeztek a volt zsinagóga épületében. Beszédet
mondott Varga László, a megyei közgyűlés elnöke,
valamint Siklósi Vilmos a helyi hitközség elnöke. A
gyászünnepségen megjelentek a zalai hitközségek, és a
Mazsihisz képviselői, megyei önkormányzatok, vallási
felekezetek és politikai pártok reprezentánsai. A
város zsidó emlékhelyeinek megkoszorúzása után a
zsidótemetőben Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke
mondott beszédet, majd ökumenikus istentisztelettel
zárult a megemlékezés.
június 21.
A Mazsike Művészetet Kedvelők Köre a Ludwig
Múzeumban megtekintette Köves Éva kiállítását
Bálványos Anna művészettörténész vezetésével.
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június 22.
A Budai Zsinagóga Dísztermében Singer Ödön főrabbit
köszöntötték 85. születésnapja, és rabbivá avatásának
60-adik évfordulója alkalmából. Az ünnepségen a kile
tagjain, és az ünnepelt tisztelőin kívül megjelent
Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke, Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató, valamint az Or-zse rektori
tanácsa teljes létszámban. Az ünnepeltet Schőner
Alfréd rektor és Varga Béla köszöntötték. A köszöntők
szövegét közölte az Új Élet 2001.július 15-i számában
(3. p.).

június 26.
1. A Francia Becsületrend lovagi fokozatával
tüntették ki Schweitzer József országos főrabbit. A
kitüntetést Paul Poudade francia nagykövet adta át
budapesti rezidenciáján. Az ünnepségen a jelen volt
az izraeli nagykövet férje társaságában, a Mazsihisz
és a Bzsh vezetői, Deutsch Róbert a Budapesti
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Rabbiság igazgatója, Komoróczy Géza és Fröhlich Ida a
magyarországi hebraisztika képviselői nevében.
Augusztusban a francia Nemzeti Érdemrend lovagi
fokozatával Lazarovits Ernőt tűntették ki. Azon az
ünnepségen a Mazsihisz vezetőin és a francia
nagyköveten kívül jelen volt a pápai nuncius, a
kanadai, a német, az izraeli és az EU nagykövet is.
Megjelent Garami László, a Chevra igazgatója és
Szenes Iván, a NÜB elnöke is. Az év végén kitüntetést
vehetett át a Mazsihisz külügyi vezetője: a Német
Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Nagykeresztjét
is átadták Lazarovits Ernőnek.
2. A Mazsike Művészetet Kedvelők Köre a Ludwig
Múzeumban megtekintette Herskó Judit kiállítását a
művésznő kalauzolásával.
3. Az SZDSZ árnyákkuratóriuma nevében Haraszti
Miklós szóvivő közleményben hívta fel a Magyar Rádió
nem régen megválasztott elnökének, Kondor Katalinnak
a figyelmét, hogy tegyen eleget a törvény
előírásainak, és ne engedje, hogy folytatódjon az,
ami a Vasárnapi Újság 2001. június 24-i adásában
elhangzott. A műsorban Stiffner Gábor jegyzetében a
zsidóság kollektív megbűntetését követelte "bűnössége
és magyarellenessége" miatt. A Vasárnapi Újság
ismétlődő törvénysértése miatt Haraszti felszólította
az ORTT-t, hogy tartassa be a médiatörvény előírásait
az uszító hangú műsorfolyam készítőivel szemben is.
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június 27.
1. 71 éves korában meghalt Hegedűs B. András, a TIB
és az 1956-os Intézet alapítója. A Rákoskeresztúri
temetőben Göncz Árpád, Litván György történész és
Mécs Imre búcsúztatták.
2. Az Országos Széchényi Könyvtárban lezárult az
egyházi államosított könyvtári anyagok 1995 óta tartó
visszaadása. A mintegy 30 ezer kötetnyi eredeti
tulajdonosának visszaadott anyagból mindössze 20
kötetről bizonyosodott be, hogy zsidó hitközségek
tulajdonai voltak.
június 30.
A Magyar Nemzetben Stier Gábor adott hírt arról a
vitáról, amely Oroszországban Alekszandr
Szolzsenyicin „Kétszáz év együtt, 1795-1995.”címmel

frissen megjelent munkáját kísérte (32. p.).
Szolzsnyicin nagyívű tanulmányában az oroszok és
zsidók feszült viszonyának okait elemzi.
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A Római Magyar Akadémián Benda Iván fotóművész
izraeli képeiből nyílt kilállítás.
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A Zsidó Gimnázium 1941-ben végzett növendékei
hatvanéves érettségi találkozójukat tartották a
Scheiber Sándor Gimnáziumban. Az egykor 47-es
létszámú osztály a világ minden tájára szétszóródott
növendékei közül 7-en jelentek meg a találkozón. Az
öreg diákokat Korn Gábor igazgató, Lőwy Tamás
főrabbi, az iskola vallási igazgatója, és Schweitzer
József országos főrabbi köszöntötte.
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A Budapesti negyed 2001/1-2 számában jelent meg
Róka Enikő „Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst
Múzeum“, valamint Mravik László tanulmánya „Budapest
műgyűjteményei a két világháború között“ címmel.

2001. július hónap

vé
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július 1.
1. A Wallenberg emlékparkban tartotta szokásos évi
holocaust megemlékezését az Emmanuel Alapítvány.
2. Az UJS a hétvégi táborozáson szlovákiai zsidó
szervezeteknek segített Szepesváralja
zsidótemetőjének rendbe hozatalában.
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július 7.
83 éves korában meghalt Mándy Stefánia, író,
műfordító, Tábor Béla felesége.

július 8.
Debrecenben a Monostorpályi temetőben emlékeztek a
holocaust áldozataira. Emlékbeszédet Domán István
főrabbi és Halmos Sándor, a debreceni hitközség
igazgatója tartott.
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július 11.
1. A Budapesti Zsidó Múzeumban Chagall műveiből
nyílt kiállítás „Emlékezés tájain” címmel. A tárlaton
bemutatott 59 művet a nizzai Musée National Message
Biblique Marc Chagall, a párizsi Pompidu Center és a
Chagall család magángyűjteményéből válogatták, a
tárlat Chagall és a judaizmus kapcsolatára
koncentrált. A kiállítást Rockenbauer Zoltán
miniszter, Jean Michael Foray, a nizzai múzeum és B.
Turán Róbert a Budapesti Zsidó Múzeum igazgatója
nyitotta meg. Az eseményen megjelent Meret Meyer
Graber, Chagall unokája, Paul Poudade francia
nagykövet, Schiffer János főpolgármester-helyettes és
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. Az
október közepén záró tárlatot mintegy 65 ezren
látták.
2. A magyarországi zsidó szervezetek nevében Tordai
Péter, a Mazsihisz elnöke nyilvánosan tiltakozott
amiatt, hogy a parlament második félévi programjában
sem szerepel a zsidó kárpótlás kérdése, noha az
Alkotmánybíróság 2000. december 12-én
alkotmánysértőnek minősítette a 30 ezer forintos
kárpótlást. Azóta semmi nem történt az 1999. január
1-ig visszamenőleges hatályú kárpótlás ügyében. A

Mazsihisz 2001. augusztus 6-án juttatta el véleményét
az Igazságügy Minisztériumba arról a
törvénytervezetről, amelyet a szaktárca készített az
alkotmányellenesnek nyilvánított törvény helyébe.
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július 15.
Százötven zsidó és nem zsidó közéleti személyiség
részvételével egy hetes szolidaritási utat szervezett
Jeruzsálembe a Mazsihisz a palesztin-izraeli viszály
kiújulása miatt sújtott országba. A delegációt
fogadta Mose Kacav izraeli államelnök is. Az akció
kapcsolódott a Szochnut Oktatási Osztálya által
pedagógusok számára szervezett úthoz. Több mint 20
országból 800 pedagógus érkezett Izraelbe.
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július 20.
1. Gereben István „Márai Sándor szellemi, politikai
hagyatékának kisajátításáról” című, az Élet és
Irodalom 2001. július 20-án megjelent számának 6.
oldalán reagált a Kossuth Rádió „Vasárnapi Újság”
című műsorában hetek óta hallható tendenciózus
műsorokra. A jobboldal folyamatosan megkísérelte
kisajátítani Márai Sándor szellemi hagyatékát.
Schweitzer Gábor cikke szintén ebben az lapszámban
jelent meg „Széljegyzetek Babits védelmében” címmel
(11. p.). Az írás Pelle János „A gyűlölet vetése”
című kötetének arra a megállapítására reagál, amely
Babits Mihályt elmarasztalja, amiért a költő nem írta
alá azt a petíciót, amelyet 59 magyar író és művész
tett közzé a Pesti Napló 1938. március 5-i számában
tiltakozásul az első zsidótörvény ellen. Az aláírás
helyett Babits a „Tömeg és nemzet” című tanulmányával
tiltakozott. Pelle János az ÉS 2001. augusztus 17-én
megjelent ÉS számban válaszolt „Ki szorul védelemre?”
című írásával (13. p.).
július 21.
Torontóban, 80 éves korában meghalt Feuer György,
magyar származású nemzetközileg elismert biokémikus.
A Nobel-díjat odaítélő bizottságnak 1976-tól tagja
volt. Az élete végén magyarul is megírta
önéletrajzát, de csak halála után, 2002 elején adták
ki hajdani szegedi Alma Materének, az egykori Baross
Gábor Gimnázium Baráti Körének támogatásával. Bächer

Iván a Népszabadság 2002. november 30-i Hétvége
mellékletben emlékezett meg róla „Egy tudósélet
rajza” című írásával (28. p.).
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július 24.
Az 1999-ben alakult történész munkacsoport
kénytelen volt elhalasztani a katolikus egyházak
második világháborús szerepét vizsgáló tevékenységét.
A Vatikán ugyanis megtagadta levéltárainak
megnyitását a három zsidó és három katolikus
történészből álló, a Vatikán és a Zsidó
Világkongresszus által alapított munkacsoport
kutatásai előtt. A csoport fő feladata XII. Pius
(Eugenio Pacelli bíboros) tevékenységének
dokumentálása lett volna. A történészbizottság 47
kérdést tett fel a pápa és a holocaust, valamint a
nácik viszonyáról, és követelte a dokumentumok
nyilvánosságra hozatalát. A zsidók és katolikusok
közötti kapcsolatok pápai bizottságának elnöke,
Walter Kasper bíboros azonban levélben tudatta a
munkacsoporttal, hogy a Vatikán nem járul hozzá az
archívumokban való kutatásokhoz.
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július 25.
Várszegi Gábor Fotex-vezér bejelentette, hogy az
MTK után megvásárolja a pénzügyi csődhelyzetbe került
Fradit is. A MIÉP alelnöke, Bognár László katolikus
teológus azt mondta, hogy pártja elítéli, és
nemzetellenesnek tartja, hogy a Fradi a Fotex Rt
tulajdonába kerüljön. A párt elnökségének
álláspontját sajtótájékoztatón ismertetve
felszólította a párt híveit, hogy egy feketével
átkötött zöld-fehér szalaggal fejezzék ki gyászukat,
és tiltakozzanak a Fradi tönkretétele ellen. Az MSZP
azonnal reagált az elhangzottakra: a párt álláspontja
szerint Bognár beszédével fordulópontjához érkezett a
magyarországi demokrácia. A MIÉP alelnöke a
magyarországi zsidóság ellen gyűlöletet keltő
érveléssel támadta a Ferencváros labdarúgó csapatának
eladását. A Mazsihisz és még öt zsidó szervezet
együtt tett feljelentést az ügyben, majd még két
zsidó szervezet tett külön feljelentést, s a Maesz
nyilatkozatban ítélte el a történteket. Torgyán
József, a Független Kisgazdapárt elnöke Akasztón
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mondott beszédében nemzetellenes bűntettnek nevezte a
klub eladását, a Fidesz és az MDF frakcióigazgatói
nem kommentálták az eseményeket, az Ifjúsági és
Sportminisztérium politikai államtitkára viszont
határozottan elítélte a MIÉP-es hadjáratot. Több
egyház is elhatárolódott a MIÉP-től, ám ezek között
nem volt a katolikus egyház. A 2001. július 28-i
Ferencváros - Újpest mérkőzésen antiszemita
demonstrációra került sor, ahol zsidó ellenes
jelszavakat skandáltak, antiszemita nótákat énekeltek
a zsidóellenes falragaszok, és izraeli lobogó alatt.
A Legfőbb Ügyészség 2001. július 27-én a nyomozás
megkezdéséhez elégtelennek nevezte a feljelentésekhez
mellékelt dokumentumokat. A Magyar - Izraeli Baráti
Társaságok szövetsége nyilatkozatban tiltakozott az
izraeli nemzeti jelképek, így az ország lobogójának
meggyalázása ellen. 2001. július 31-én Budaörs SZDSZes polgármestere, Wittinghoff Tamás tett feljelentést
közösség elleni izgatás alapos gyanúja miatt
ismeretlen tettes ellen a Fővárosi Főügyészségen, és
közleményben fejtette ki, hogy az ügyészségnek
hivatalból kellett volna a nyomozást megindítania a
MIÉP ellen. A legnagyobb magyarországi civil
tömörülés, a „Civil Fórum” 2001. augusztus elsejei
közleményében ítélte el a Fradi eladása kapcsán
nyilvánosságot kapott MIÉP-es állásfoglalásokat,
kijelentéseket. 2001. augusztus 17-én a Fővárosi
Főügyészség közleményben hozta nyilvánosságra, hogy
megtagadja a nyomozást a Ferencváros eladása kapcsán
nyilvánosan tett MIÉP kijelentések ügyében. Az
indoklás szerint a feljelentésekben kifogásolt
kijelentések nem valósítanak meg bűncselekményi
tényállást. A Legfelsőbb Bíróság és az
Alkotmánybíróság véleménynyilvánítási szabadságra
vonatkozó állásfoglalása és joggyakorlata alapján.
Halmai Gábor alkotmányjogász az ÉS 2001. augusztus
17-i számában foglalta össze véleményét „Az ügyészség
esete a MIÉP-pel” című cikkében, Tamás Gáspár Miklós
a Népszabadság 2001. szeptember elsejei számában „A
MIÉP betiltása: pró és kontra” című tanulmányában
részben erre a cikkre reflektálva foglalta össze az
eset tanulságait, és a 30-as évek weimari párhuzamait
(21,24 p.). Eörsi István „A söpredék buzgósága”
címmel a Népszabadság 2001. szeptember 8-i számában
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szólt hozzá a vitához. A Mazsihisz 2001. szeptember
3-án közzétett állásfoglalásában leszögezte, hogy
tisztában voltak azzal, hogy az érvényben lévő jogi
szabályozás nem teszi lehetővé az ilyen cselekmények
büntethetőségét, ám az eset felhívja a figyelmet a
jogi szabályozás módosításának halaszthatatlanságára.
Halmai Gábor az ÉS 2001. szeptember 14-i számában „A
liberális alkotmányjogász esete a szólásszabadsággal”
címmel, Szeszlér Tibor ugyanitt „Újbóli
felülvizsgálat” című cikkében foglalta össze a Fradiügy és az azóta kirobbant „Ébresztő-ügy” fejleményeit
(2. p.). Ifj. Hegedűs Lóránd református pap, MIÉP
alelnök a XVI. Kerületi „Ébresztő” című lap
szeptember eleji számában „Keresztyén magyar állam!”
címmel megjelent felhívásában így fogalmazta meg
pártja álláspontját: „Rekeszd ki őket! Mert ha te nem
teszed meg, ők teszik meg veled!” A B,nai B,rith
Egyesület egy legfőbb ügyészi utasításra hivatkozva
már korábban kérte a nyomozást megtagadó
határozatának újbóli felülvizsgálatát, a Hegedűsügyben viszont újból feljelentést tett közösség
elleni izgatás címén, mivel értelmezésük szerint ez
az eset már kimeríti az ügyészség önnön ismérveit is
a közösség elleni izgatás vonatkozásában. Szombat
2001/szeptemberi számában Szántó András cikke jelent
meg „Érzelem és üzlet - Elmélkedés a Fotex-Fradi
frigy ürügyén“ címmel (5-6. p.). Novák Attila „A nagy
üzlet – Antiszemitizmus, mint politikai áru
Magyarországon“ című cikke a Szombat 2001/októberi
számában jelent meg (7-10. p.).
július 15-27.
1. Nyári Zsidó Szabadegyetemet rendezett a Chabad
Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület.
2.Az Izraeli Külügyminisztérium „Fiatal Zsidó
Vezetők Diplomáciai Szemináriumát” rendezte meg 35 év
alatti, diplomás, angolul jól beszélő fiatalok
számára. A szemináriumot ötödik alkalommal rendezték
meg Izraelben.
A nyáron 59 településen emlékeztek meg a mártír
istentisztelet keretében a holocaust áldozatairól. A
megemlékezések helyszínei a következő települések
voltak: Baja, Sárbogárd, Nagykanizsa, Devecser,
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Kecskemét, Kispest, Nyíregyháza, Kisvárda, Pásztó,
Eger, Kiskunhalas, Miskolc, Pápa, Révkomárom,
Sátoraljaújhely, Balassagyarmat, Dombóvár, Gyöngyös,
Győr, Salgótarján, Székesfehérvár, Tata-Felsőgalla,
Zalaegerszeg, Kápolnásnyék, Békéscsaba, Cegléd,
Hódmezővásárhely, Kaposvár, Szolnok, Kiskőrös-Kecel,
Soltvadkert, Mohács, Vác, Veszprém, Tolna, Esztergom,
Gyula, Jászberény, Karcag, Kunmadaras, Keszthely,
Oroszháza, Pécs, Sopron, Szentes, Szombathely,
Tapolca, Tiszakécske, Jánoshalma, Debrecen, Nagykáta,
Nagykőrös, Pesterzsébet, Soroksár-Csepel, Szekszárd,
Újpest, Palota, Szentendre, Galánta. Tiszakécskén a
mártír megemlékezést összekötötték azzal az ünnepség
sorozattal, amelyet a város híres operaénekes
szülöttének, Gafni /Weinstock/ Miklósnak az emlékére
szerveztek. Az énekes szülőházán emléktáblát avattak,
az ünnepségen jelen volt Németh József, a város
polgármestere, Gabriela Gafni, a tenorista lánya is.
A Művelődési Házban rendezett ünnepségsorozat a
zsidótemetőben folytatódott, ahol a Debreceni
Hitközség képviseletében Halmos Sándor vett részt, a
Tiszakécskéről elszármazott Klein Herman mondott
imát. A közös ebéddel záruló rendezvényen felvetődött
egy Gafni Miklós emlékszoba létesítésének gondolata
is, amelyben a helyi zsidóság emléktárgyainak
elhelyezésére is lehetőség nyílna. Tolnán a Tolna
Megyei Temetőkért Alapítvány tette rendbe a
zsidótemetőt, a helyi felajánlásokból felújított
ravatalozóban emlékszobát rendeztek be. A jövendő
zsidó mártíremlékmű alapkövét is az ünnepségen rakták
le a Szekszárdi utcai parkban. Mátészalka
polgármesteri hivatala alapítványt hozott létre a
zsinagóga belső helyreállítására. A templom külső
helyreállítása a nyár elejére már befejeződött a
városi önkormányzat és a Mazsihisz közreműködésével.
A Pannónia Klezmer Band júniustól október végéig
csütörtök esténként koncertet adott a Mazsihisz Síp
utcai Dísztermében.
Az Evangélikus Egyetemen tartotta tízéves jubileumi
elnökségi ülését a Keresztény - Zsidó Társaság.
Harmati Béla, a társaság ügyvezető elnöke köszöntötte
a részvevőket, majd „Választott nép“ címmel

Schweitzer József, és Domán István főrabbik, Harmat
Béla, és Szebik Imre evangélikus püspökök tartottak
előadást.

augusztus hónap
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Pápára látogattak a Hunyadi téri Generációk
Klubjának tagjai a VI. kerületi önkormányzat anyagi
támogatásával. A buszos kirándulás résztvevőket a
pápai hitközség tagjai látták vendégül.
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augusztus 1.
Ettől a naptól Krausz István a pécsi hitközség
elnöke a megromlott egészségi állapota miatt
lemondott Kaufmann Pál helyett.
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augusztus 2.
1. Mose Leib Rabinovitz New York-i főrabbi, a
munkácsi közösség vallási vezetője, és mintegy 200
főnyi kísérete Magyarországra és Ukrajnába
látogatott. A Ferihegyi repülőtér VIP várójában Timár
György országgyűlési képviselővel, és Orbán
Ferenccel, az Oktatási Minisztérium helyettes
államtitkárával találkozott a főrabbi, majd
kíséretével Sátoraljaújhelyen meglátogatta Mose
Teitelbaum sírját. A magyarországi programokat Mechon
Simon Alapítvány vezetője, Salamon Berkowitz
szervezte. A főrabbi Munkácson ünnepélyes keretek
között vette birtokba dédszülei házát, amelyet az
ukrán állam helyreállított, és a főrabbi családjának
visszaszolgáltatott. Itt tartották a főrabbi első
unokájának bár micvóját, majd a nevezetesebb galíciai
emlékhelyeket meglátogatva Varsó érintésével
hazatértek New Yorkba.
2. Hatodik alkalommal emlékeztek meg a Roma
Holocaustról. Az emléknap az Auschwitz-Birkenau-i
cigánytábor 1944. augusztus 1-3. közötti
felszámolásának állít emléket.
augusztus 3.
Hetényi Zsuzsa „Örvényben. Az orosz-zsidó próza
története 1860-1940” című munkájáról írt kritikát M.

Nagy Miklós az ÉS 2001. augusztus 3án megjelent
számában „Dibukkok és koleraesküvők” címmel 24. p.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

r

augusztus 5.
A TV2 bemutatta Szász János „A holocaust szemei”
című dokumentumfilmjét, amelyet a Spielberg Shoah
Alapítvány megbízásából készített. A filmben
megszólalt többek között Heller Ágnes filozófus, Horn
Emil muzeológus, Székely Éva olimpiai bajnok és Verő
Gábor. A filmből később oktatási segédanyag készült
középiskolások számára. Az ÉS 2001. augusztus 3-i
számában György Péter készített elemzést „A
felfoghatatlan és a leírandó” címmel (26. p.)
augusztus 6-12.
Székesfehérváron rendezett „Alef-Bét héber
alapismereti tábort” a Maimonides Kör.

ya

augusztus 12.
A Lauder Javne Közösségi Iskola kertjében majd
hétszáz megjelent előtt kötött házasságot Radnóti
Zoltán rabbi és Verő Anikó. Deutsch Róbert főrabbi
olvasta fel a házasságlevelet, majd Lőwy Tamás
főrabbival közösen mondták el az áldásokat. Verő
Tamás rabbi olvasta fel Schweitzer József főrabbi
beszédét, aki betegsége miatt nem tudott megjelenni
az ünnepi alkalomkor.

M
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augusztus 15.
A Maoih budapesti imaházában megemlékeztek
Teitelbaum Joél, a Brooklynban újjáalapított szatmári
közösség főrabbijának 22. halálozási évfordulójáról.
Az ünnepséget Salamon Berkowitz, a Mechon Simon
Alapítvány elnöke vezette, aki a rebbe tanítványa
volt. Az ünnepség vetésében az új ortodox pesti
főrabbi, Deutsch Chájim Jehuda és Kesztenbaum Hers
kántor-metsző is segített. A hitközség vezetőin,
tagjain kívül sok külföldi is megjelent a vacsorán.
augusztus 21.
Egy napos magyarországi látogatásán Simon Peresz
izraeli külügyminiszter meglátogatta az Emmanuel
Emlékfát és Dohány utcai templomot. Rockenbauer
Zoltán kulturális miniszter és Simon Peresz

r

külügyminiszter aláírták a magyar-izraeli kormányközi
szerződést, amelyben többek között abban állapodott
meg a két ország, hogy a jeruzsálemi Yad Vasem
Intézet megkaphatja a magyarországi holocaust
dokumentumok másolatát.

vé

ltá

augusztus 24.
Az ÉS 2001. augusztus 24-i számában Győri László
készített interjút Dariusz Stoła lengyel történésszel
„Van-e lengyel zsidóság?” címmel (7. p.)
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augusztus 25-szeptember 2.
Negyedik alkalommal rendezte meg a Budapesti Nyári
Zsidó Fesztivált a ZSIKK. A rendezvényt a Győri
Balett előadása nyitotta meg az „Emlékfa” című
előadással az Emmanuel Emlékfánál. Nyolc vidéki város
- Szeged, Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Veszprém,
Székesfehérvár, Miskolc és Debrecen is – csatlakozott
a fesztiválhoz. A Dohány templomban „A zsinagóga
hangjai“ címmel kántorhangversenyt tartottak, amelyen
zsidó származású magyar, német és francia zeneszerzők
műveit adták elő neves kántorművészek, valamint a
lyoni és a hamburgi katedrális énekkara. Georg
Friedrich Handel „Judas Makkabeus“ oratóriumát adták
elő a Dohány templomban Kincses Veronika, Ulbrich
Andrea, Timothy Bentch és Laborfalvi Soós Béla
közreműködésével. Az Operaház Failoni Zenekarát Ács
János vezényelte. A Dohány templomban lépett fel a
Budapester Klezmer Band is. A Budapest Galériában
„Nékem ne lenne szülőhazám?” címmel Ámos Imre, Sugár
András, Beck Ö. Fülöp munkáiból rendeztek kiállítást,
a Thália Színházban Donáth Ede „Szulamith” című
népoperáját mutatták be, melyet Goldfaden Ábrahám
szövegkönyvére írt. A címszerepet Péchy Kornélia
énekelte, a főbb szerepekben Gregor József és Fekete
Attila lépett fel, az Operaház zenekarát Obenfrank
Géza vezényelte. A Bálint Zsidó Közösségi Ház előtt
utcabál volt. A rendezvény sorozatot a Magyar Állami
Operaházban tartott hangverseny zárta. Vidéken
fellépett a Pannónia Klezmer Band, a szegedi és a
pécsi zsinagógában hangversenyt, a debreceni Csokonai
Színházban „Zsidó romantika” címmel irodalmi est volt
látható. A fesztivál megrendezésében nyújtott
hathatós segítségért „Fesztivál Emlékérem”
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elismerésben részesült Rusznák Imre, a fővárosi
önkormányzat kereskedelmi és turisztikai
bizottságának elnöke. A Dohány utcai zsinagóga előtti
Herzl téren könyv-, és kirakodó vásár volt, fiatal
klezmer zenészek mindennap játszottak a téren. A
Herzl téren Charles Fenyvesi, Ungár Richárd,
Székhelyi József dedikálták könyveiket.
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augusztus 26.
A kiskunhalasi hitközség 150 éves jubileuma
alkalmából ünnepséget rendeztek. Az ünnepségen Raáb
András hitközségi elnök bemutatta a „Legyen
világosság” című jubileumi emlékkönyvet, amelyet a
kiskunhalasi múzeum igazgatója, Szakál Aurél
szerkesztett. Az ünnepségen megjelentek a kötet
szerzői, köztük Gyertyán Ervin, Somodi Henrietta és
Várnai Pál. Részt vett a megemlékezésen Komáromi
Szilárd alpolgármester, Markovits Zsolt szegedi rabbi
is.
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augusztus 30.
1. David Krauszról, Izrael tavaly elhunyt egykori
magyarországi nagykövetéről nevezték el azt az
épületet az Andrássy úton, amelyben a Plaza Centers
Europe közép-európai központja kapott helyet. Az
avatáson megjelent a cég vezetője, Sammy S, Simcha,
valamint Judit Várnai izraeli nagykövet, és Motti
Zisher, az Europe Israel elnöke.
2. A Mazsök kuratóriumának ülésén az előzetes
napirendről eltérően Keller László javaslatára, aki a
Zsvk-t képviselte a kuratoriumban megpróbálták
lemondatni Seres Gábort, a Mazsök irodavezetőjét.
Mivel a szervezeti és működési szabályzat szerint
ehhez a kurátorok egyhangú szavazata szükséges, a
szavazáson pedig voltak ellenszavazatok is, egyelőre
nem volt sikeres az ügyvezető puccsszerű leváltására
tett kísérlet. (A leváltás 2001. december 6-án
„sikerült”.) A benyújtott pályázatok elbírálása sem
ment simán, mivel az előterjesztést meglehetősen
elnagyoltnak tartotta Várszegi Dóra, a kormány
képviselője a kuratóriumban. Végül azonban
megszavazták az előterjesztett javaslatokat. Sebes
Gábor ügyvezető igazgató ingatlan eladásokra
vonatkozó javaslatát is rosszul dokumentáltnak
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minősítették az ülés résztvevői közül többen, ezért
az ingatlanok ügyét levették a napirendről.(A Szombat
2001. októberi számában Gadó János „Ez itt nem a
Hitközség!” című riportban számolt be a Mazsök
kuratóriumi üléséről (15-16. p.) A Mazsök kuratóriuma
39 pályázat támogatását szavazta meg. Köztük
támogatásban részesült például a Veszprém megyei, a
szentendrei, a nagykőrösi zsidóság történetének
feldolgozása, a Magyarországi Holocaust Alapítvány
dokumentumok megjelentetése, valamint több zsidó
folyóirat is. A Mazsök 2001. december 6-i kuratóriumi
ülésén menesztették Sebes Gábor irodavezetőt. A
leváltására Eliezer Gileád társelnök, a World Jewish
Organisation delegáltja tett javaslatot. A fő vád
Sebessel szemben az volt, hogy felhatalmazás nélkül
tárgyalt kárpótlási ügyekben. A Szombat 2002/januári
számában Gadó János „Volt itt egy ember…” címmel
tudósított a kuratórium közgyűléséről (9-11. p.). A
lap részleteket közölt Eliezer Gileád 10 oldalas
„vádiratából” (10. p.), és Sebes Gábor válaszát az
idézett vádakra (11. p.).
augusztus 26-szeptember 2.
Az UJS Szarvason rendezett Hagyományőrző táborának
vendégei Pető Iván, Szőke András, Schweitzer Gábor
voltak.

ya

Augusztus végén az EUJS /European Union of Jewish
Studies/ elnökségbe beválasztották Herczog Pétert az
UJS képviseletében.

M
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A Macisz Jeruzsálemről rendezett egyhetes
szemináriumot a balatonfüredi üdülőben. A szeminárium
vendége volt Birnbaum Ervin izraeli rabbi, és Joel
Alon, korábbi izraeli nagykövet. Balázs Gábor három
részes előadást tartott Jeruzsálem történetéről,
Toronyi Zsuzsa a Bezalel művészeti akadémia múltjáról
és Jeruzsálem képzőművészeti jelentőségéről,
Lichtmann Tamás a város zsidó irodalmáról, Bódog
Gyula a Jeruzsálem szindrómáról és a közel-keleti
helyzetről, Engländer Tibor a "Várszegi-ügyről",
Ehman Bea az Izrael elleni média háborúról tartott
előadást. A Marom énekkart Frank Vilmos vezényelte,
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Nyáron a Tel Aviv-i Gross család judaika
gyűjteményéből nyílt kiállítás a bécsi Zsidó
Múzeumban.

r

Farkas Éva összeállításában irodalmi műsor hangzott
el.

vé

A legnagyobb magyarországi zsidó ifjúsági
szervezet, a Somer a VI. Teréz krt. 18. szám alá
költözött.
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Szabó Zoltán, a VII. kerület polgármestere és a
Mazsihisz vezetőinek kezdeményezésére a belső hetedik
kerület az UNESCO szakbizottságának, az ICOMOS-nak a
támogatásával felkerült a Világörökség listájára. Az
egykori zsidó negyed több kerületet is érint. Az
ICOMOS előírásainak teljesítéséhez még jelentős
rekonstrukciós munkákat kell elvégezni az érintett
területeken, ám ehhez a Mazsihisz minden támogatást
megad, a kormányzat segítségét pedig a várható
idegenforgalmi bevétel reményében lehet elnyerni.

M
ag

ya

A Jewish Claims Conference fennállásának 50 éves
jubileumát konferenciával ünnepelték Washingtonban,
amelyen a magyarországi küldöttséget Sessler György,
a Mazsihisz Kárpótlási Bizottságának elnöke
vezetette. A magyar delegáció benyújtott egy
közösségi kárpótlási javaslatot, amelyet folyósítás
esetén az Amerikai úti Kórház bővítésére
fordítanának.

A debreceni Nagytemplom kiállítótermében rendezte
meg Shai Ginot izraeli fotóművész bibliai tárgyú
tárlatát a Debreceni Magyar - Izraeli Baráti
Társaság.
Konrád Miklós „Zsidó jótékonyság és asszimiláció a
századfordulón.” című tanulmánya jelent meg a
Történelmi Szemle 2001/3–4. számában (257–285. p.)

szeptember hónap
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szeptember 1.
1. Az ENSZ rasszizmus elleni konferenciáján a délafrikai Durban városában Izraelt elítélő
nyilatkozatot fogadott el a mintegy 153 ország
kormányküldöttsége. Eszerint a zsidó állam
"rendszeres jelleggel hajt végre rasszista
bűncselekményeket, köztük háborús bűnöket, népirtást
és etnikai tisztogatást." Izrael, az USA és Kanada a
cionizmus elleni határozat-tervezet hírére nem
képviseltette magát magasszinten a konferencián. Noha
a palesztin küldöttség korábban beleegyezett, hogy ne
kerüljön Izrael-ellenes cikkely a konferencia
záradékába, Kofi Annan főtitkár azonban kijelentette:
Izrael mostani tetteihez nem szolgálhat ürügyként a
holocaust. A határozat kapcsán „Az ENSZ bölcseinek
jegyzőkönyve” címmel Seres László publikációja jelent
meg a „Magyar Hírlap” 2001. szeptember 3-i számában
(7. p.) Simon Peresz nyilatkozatát a durbani
konferencián történtekről az Új Élet 2001. szeptember
15-i számában közölték (5. p.)
2. Az Új Élet 2001. szeptember elsejei számában
tette közzé felhívását a jeruzsálemi Yad Vasem
Intézet, melyben segítséget kért a 2004-ben
megrendezendő kiállításhoz. A kiállításhoz a
különböző országok zsidó közösségeinek tárgyait,
dokumentumait és személyes tárgyakat kértek.
3. Négy hónappal 2001. december 31-ig
hosszabbította meg New York-i bíróság a svájci bankok
1,25 milliárd dolláros kárpótlási alapjából
igényelhető kárpótlást. A budapesti irodába 2001
szeptemberéig mintegy 3000 igény érkezett.
szeptember 2.
A Zsidó Kultúra Európai Napját a Mazsike és a
Bálint Zsidó Közösségi Ház közösen rendezte meg.
szeptember 3.
Felújították a holocaust zsidó áldozatainak tabi
emlékművét a zsidótemetőben. Az avatáson
megemlékeztek a Somogyból elhurcolt mintegy négyezer
zsidóra. Az avató beszédet Kardos Péter főrabbi és
Farkas István tabi polgármester mondott.
szeptember 5.
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1. A Magyarországi Református Egyház zsinatának
elnöksége, valamint a Debreceni Hittudományi Akadémia
tanári kara közös közleményben határolta el magát
ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész és MIÉP
alelnök cikkétől, amelyet az „Ébresztő” című XVI.
kerületi lapban tett közzé a hónap elején. /A
lelkész, aki tagja a parlament emberjogi
bizottságának is, a cikkben félreérthetetlen utalást
tett a zsidóságra, és arra szólított fel, hogy:
"Rekeszd ki őket! Mert ha te nem teszed meg, ők
teszik meg veled!"/ A zsinat elnöksége kérte, hogy az
idősebb Hegedűs Lóránt püspök által vezetett
Dunamelléki Református Egyházkerület vizsgálja ki, és
ennek eredményétől függően tegye meg a szükséges
intézkedéseket. Hasonló, az egyházat súlyosan
kompromittáló kijelentések ne hangozhassanak el és ne
jelenjenek meg lelkipásztori tevékenységet végző
személytől. 2001. szeptember 20-án a Legfőbb Ügyészég
közösség elleni izgatás alapos gyanúja miatt
nyomozást rendelt el ifj. Hegedűs Lóránt ellen.
Októberben házkutatást tartottak az „Ébresztő”
szerkesztőségében, a MIÉP elnöke pedig
aláírásgyűjtési akcióba kezdett a "keresztény
magyarság védelmében". Az aláírások célja
szolidaritás vállalása Bognár László katolikus
teológussal /aki a Fradi-ügy kapcsán a Parlamentben
mondott kirekesztő beszédet/, és ifj. Hegedűs Lóránt
református lelkésszel.
2. A Maoih a Csörsz utcai temetőben emlékezett meg
Koppel Reich főrabbi halálának 72. évfordulójáról. A
külföldi vendégek között volt Klein Lipót és Slomo
Groszberg. A szertartást Hoffman Áron főrabbi
vezette, megjelent Fixler Herman elnök, és Herczog
László főtitkár is.
szeptember 6.
67 éves korában meghalt Simó Sándor filmrendező. A
Szombat 2002/januári számában Feldmájer Sándor „Búcsú
két filmestől” című írásában emlékezett Simó
Sándorra, és az ugyancsak 2001-ben, 63 éves korában
távozott Schiffer Pálra (30-31. p.).
szeptember 10.
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1. Eddig az időpontig lehetett jelentkezni arra a
kéthetes tanulmányútra, amelyet az Oktatási
Minisztérium hirdetett meg azoknak a felső-, és
közoktatásban résztvevő pedagógusoknak, akik a
zsidóság történetével behatóan foglalkoznak. Az
október 22 - november 5. között a jeruzsálemi Yad
Vasem Intézetben szervezett intenzív tanfolyamon
pályázat alapján 20 pedagógus ingyen vehet részt.
2. 82 éves korában meghalt Pach Zsigmond Pál
akadémikus.
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szeptember 11.
A Mazsike közleményben ítélte el az USA-t ért
iszlámista terrortámadást. A merényletért az „Al
Kaida” nevű terrorszervezet vállalta a felelősséget.
szeptember 13.
A Néprajzi Múzeumban a Bálint Zsidó Közösségi
Házzal közös rendezvény keretében a Klezmer R,
zenekar adott koncertet a „Népek zenéje” sorozatban.

ya

szeptember 14.
Az ÉS 2001. szeptember 14-i számában Gerevich
András készített interjút George Szirtes Angliában
élő, magyarországi zsidó származású költővel és
műfordítóval „Magyar gyökerek, angol hagyományok”
címmel (7. p.).

M
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szeptember 15.
Öt év után ismét megrendezték a Zsidó Fiúárvaházi
Világtalálkozót. Az alkalomra a Mazsihisz
támogatásával elkészíttették az 1996-os találkozó
emlékkötetét, amelyet minden résztvevőnek
eljuttattak. A megjelentek megkoszorúzták a VI.
Munkácsy utcában az egykori árvaház falán elhelyezett
emléktáblát, és nemzetközi alapítványt hoztak létre
szegény sorsú magyarországi zsidó gyerekek
tanulmányainak támogatására.
szeptember 17.
1. Erev Ros Hásáná. A zsidó újév alkalmából
levélben küldte el üdvözletét a Mazsihisz
vezetőségének Orbán Viktor, Horn Gyula, Pintér
Sándor, Torgyán József, Timár György, Szabó Zoltán,
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Thürmer Gyula, Medgyessy Péter és Kovács László. Mose
Kacev izraeli államelnök újévi üzenete megjelent az
Új Élet 2001. október elsejei számának első oldalán.
2. A zsidó újév kezdete előtt adták át Berlinben a
Zsidó Múzeumot. A Linden Strassén épült Múzeum
avatásán példátlan protokoll keretében jelen volt a
német államfő, a kancellár, a pártelnökök és 850
díszvendég. A megnyitó beszédet Johannes Rau
szövetségi elnök mondta, aki azt hangsúlyozta, hogy a
Múzeum nem a népirtásnak, hanem a 200 éves közös
zsidó-német történelemnek kíván emléket állítani. Az
épületet Daniel Libeskind tervezte.
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szeptember 21.
1. Az ÉS 2001. szeptember 21-én megjelent számában
az Egyesült Államokat ért terrortámadások kapcsán
Ungvári Tamás „Az új janicsárok”, és Pelle János
„Bosszú a valóságban” című cikkében foglalkozott a
terrorizmus természetével, különös tekintettel a
zsidó palesztin viszonyra (7-9. p.).
2. A Goethe Intézetben „Háborús bűnök a XX
században” címmel konferenciát rendeztek.
szeptember 22.
A Mazsike Klubban „Lehet-e még MTK-Fradi örök
rangadó” címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést.
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szeptember 23.
Az Izrael melletti nemzetközi szolidaritás napján a
világ nagyvárosaihoz hasonlóan Budapesten is
demonstrációt szerveztek. A menetet, amely a cionista
ellenállók Emlékgúlájától, a Bessenyei utca végén
indult, a Macisz szervezete.
szeptember 26.
Erev Jom Kippur.
szeptember 23.
A Budai Micve Klub vendége volt a nagykanizsai
hitközség, ahonnan 34-en látogattak el a Frankel Leó
utcai templomkörzetbe.

Az UJS Maimonides köre szeptembertől minden
pénteken összejövetelt tartott a Rózsa utca 22-ben,
az UJS Klubban.
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Szeptember közepén „Vízum az életért” címmel nyílt
meg a jeruzsálemi Yad Vasem Múzeum vándorkiállítása a
Budapesti Történeti Múzeumban a zsidónemtő diplomaták
tevékenységéről és sorsáról.
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A Szeged című várostörténeti folyóirat
2001/szeptemberi száma több zsidó vonatkozású
tanulmányt közölt. Varga László: „Ha egyszer Szegedet
kérdeznék” (Zsidók és zsidó magyarok.); Alex Emed: A
szabadságharc tábori lelkésze (Lőw Lipót 1811-1875);
Somorjai Ferenc: Klasszicista régi, szecessziós új.
(A szegedi zsinagógák.); Péter László: Párhuzamos
életrajzok. (Kálmány Lajos és Lőw Immanuel
barátsága.)

A Szombat 2001/szeptemberi számában „A kortárs
izraeli irodalom befelé fordul címmel a Haarec című
lapban készült összeállítás olvasható (17. p.).Sándor
Ivánnal Várnai Pál beszélgetett „Bennem együtt
gomolyognak látszólag távoli világok” címmel (26-28.
p.).

ya

október hónap

M
ag

október 1.
A kaposvári zsidó hitközség történetéről
jelentetett meg cikket az Új Élet 2001. október
elsejei számában Újvári Edit „A zsidók betelepülése
Somogyba” címmel (2. p.)
október 6.
A Budai Micve Klub vendége Mezei András költő volt.

október 8.
Raoul Wallenberg emléktáblát avattak a VII.
kerületi Benczúr utca 16. számú ház falán, ahonnan a
svéd diplomatát 1945 januárjában elhurcolta a Vörös
Hadsereg. Akkor az épületben működött a Nemzetközi
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Vöröskereszt, ma az osztrák követség található. A
tábla avatásán beszédet mondott Günter Birbaum
osztrák nagykövet, Bajtay Péter, a Raoul Wallenberg
Alapítvány kuratóriumának tagja, Baruch Tannenbaum, a
Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvány képviselője és
Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke.
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október 11.
1. Az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottsága
elutasította Kaltenbach Jenő országgyűlési biztos
javaslatát a Btk. közösség elleni izgatásra vonatkozó
passzusának szigorítására.
2. Feljelentés érkezett az Legfelső Ügyészségre
közösség elleni izgatás miatt Csurka István „Magyar
szemmel“ című írása miatt, amelyet a „Magyar Fórum”
2001. október 4-én közölt. A MIÉP elnöke kiállt ifj.
Hegedűs Lórántnak az „Ébresztő” című XVI kerületi
lapban publikált kirekesztő írása mellett. Molnár
Tamás az ÉS 2001. október 26-i számában
„Gyűlöletbeszéd Magyarországon” címmel foglalta össze
a jobboldali pártok által elkövetett rasszistaantiszemita megnyilvánulásokat a nyár vége óta.
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október 13.
A Budai Micve Klub vendége volt Székhelyi József,
aki „Diszgráfia” című könyvét mutatta be Klub
tagjainak.
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október 15.
A nyilas hatalomátvétel 57. évfordulóján a MAESZ
demonstrációt szervezett a Parlament előtti József
Attila szobornál a szélsőjobb térnyerése ellen. A
demonstráción mintegy 6-700-an gyűltek össze. Hanti
Miklós elnök beszédében elmondta, hogy nagy a veszély
arra, hogy a fasizmus örökösei nyíltan vagy a
háttérből részesei lehetnek a hatalomnak. Arra kérte
az egybegyűlteket, hogy a 2002-es választásokon ne
engedjék, hogy ez megtörténjen. Beszédet mondott még
Tamás Gáspár Miklós filozófus, Daróczi Ágnes roma
közéleti szereplő. Verő Tamás rabbi pedig kaddist
mondott a nyilasuralom áldozataiért. A Maesz
októberben tartott országos küldöttgyűlésén
„Kiáltványt” fogalmazott meg, melyben az ország
lakosságát arra kérik, hogy a jövő évi választásokon

akadályozzák meg a kirekesztő erők térnyerését. A
kiáltvány szövege megjelent az Új Élet 2001. november
1-jei számának 4. oldalán.
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október 17.
Párizsban bemutatták Claude Lanzmann „Sobibor 1943.
október 14. 16 óra” című filmjét. A bemutatón
megjelent Yehuda Lerner is, akinek személyes sorsát
dolgozza fel a film.
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október 18.
A Maesz emléktúrát szervezett a gönyűi holocaust
emlékműhöz.
október 19.
A Debreceni Zsidó Hitközség "Debrecen örökös
tiszteletbeli főrabbija" címet adományozta az 1957
óta Kaliforniában élő Weisz Miksa főrabbinak 88.
születésnapja alkalmából.
október 20.
A Budai Micve Klub vendége Markó Iván balettművész,
koreográfus volt.
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október 21.
Az Oneg Sabbat Klubban Novák Attila „Herzl
Jeruzsálemben” címmel tartott előadást.
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október 23.
Debrecenben a Perényi utca 1. szám alatti
Anyakönyvi Hivatal falán avattak emléktáblát azok
emlékére, akik zsidókat mentettek a holocaust idején.
Az emléktáblát a város önkormányzata, a Debreceni
Keresztény - Zsidó Kapcsolatokért Baráti Kör és a
Debreceni Zsidó Hitközség állította. Kósa Lajos
polgármester köszöntőjében elmondta, hogy az
anyakönyvi hivatalnak nyolc olyan dolgozója volt, aki
közreműködött zsidó honfitársai megmentésében. Ők:
Dávid Erzsébet, Böőr József, Varga István, Kun
Aladár, Szombathelyi Gyula, Zih Kálmán, Tolnai Gábor
és Németh József. Weiss Péter, a hitközség elnöke
ismertette a felsoroltak embermentő tevékenységét.
október 25.
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1. A Scheiber Sándor Iskolában felavatták Hegyi
György iparművész zsidó ünnepeket ábrázoló
üvegablakait. Az avatáson beszédet mondott Schweitzer
József országos főrabbi, és Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz ügyvezető igazgatója.
2. Az egykori KISOK pályán 1944 októberében
munkaszolgálatra behívott 16-40 éves zsidóasszonyok
emlékére tartottak megemlékezést a NÜB Ravensbrücki
és Lichtenwörth-i Táborcsoportok.
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október 27.
A Frankel Leó utcai zsinagóga falán emléktáblát
avattak Parczel Sándor (1906-1943) emlékére, aki az
óbudai hitközség főtitkára, majd pénztárnoka volt.
október 28.
A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány a
Bálint Zsidó Közösségi Házban rendezte meg a
Jótétemény - Micva napját. A bevételt a szociálisan
rászorulók támogatására fordítják.
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október 29.
Hívő értelmiségiek egy csoportja – köztük Esterházy
Péter, Fejtő Ferenc, Pomogáts Béla és Szabó Iván levelet intézett Seregély Istvánhoz, Bölcskei
Gusztávhoz és Szebik Imréhez, a katolikus, a
református és az evangélikus egyház vezetőihez,
melyben a faji és más szempontok szerinti
diszkrimináció elleni fellépést, közös nyilatkozat
megfogalmazását sürgettek az antiszemitizmus és a
rasszizmus ellen. A nyílt levél megjelent a
napilapokban, köztük a Népszabadság 2001. október 30i számában „Levél a püspököknek” címmel. A kérést
különösen sürgetővé tette a MIÉP-hez kötődő „Pannon
Rádióban” és a Kossuth Rádió „Vasárnapi Újság”-jában
rendszeresen folyó rasszista uszítás. A nyílt levélre
a katolikus püspöki kar nem válaszolt. A református
és az evangélikus egyház nevében Bölcskei Gusztáv és
Szebik Imre 2001. november 21-i keltezésű levele
megjelent a Népszabadság 2001. november 23-i számában
„Aktuálpolitikai oldalvágások – Püspöki válasz a hívő
értelmiségiek levelére” címmel (5. p.). A válasz
leszögezi, hogy az egyházak nem hívei sem a faji, sem
más alapon nyugvó diszkriminációnak, de nem tartják

szerencsésnek, hogy nyílt levél formájában bárki
szellemi befolyást akarjon gyakorolni az egyházakra,
kijelölve ezzel azok legfontosabb feladatait és a
követendő irányt.
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október 29-31.
Az amerikai rabbitanács meghívására Schweitzer
József, Radnóti Zoltán és Verő Tamás vett részt a
Párizsban tartott Európai rabbikonferencián. Az
ülésszak témája egyes halachikus kérdések
megvitatása, és álláspontok kialakítása volt.
Körvonalazódott egy egységes európai rabbitanács
megszervezésének gondolata is. A Magyarországon az
Országos Rabbiképző Intézetben végzett valamennyi
rabbit tagjának tekinti a jövendő szervezet. A
szervezésben Radnóti Zoltán és Verő Tamás rabbik
vesznek részt.
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október 29-november 1.
A Zsidó Világkongresszus Jeruzsálemben tartotta 11.
plenáris ülését. Az ülés témája „A zsidó jövő
biztosítása” volt. 38 ország mintegy 750 küldötte
több mint tíz, a zsidóság jövőjét illető határozatot
hozott. A magyarországi zsidóságot Tordai Péter és
Zoltai Gusztáv képviselte a tanácskozáson. Őket
hivatalában fogadta Ariel Saron miniszterelnök. A
konferencián beszédet mondott Edgar M. Bronfman, a
ZSVK elnöke, Simon Peresz izraeli külügyminiszter, a
küldöttség ellátogatott a knesszetbe is.
Magyarországot az antiszemitizmusról szóló
határozatban említi a záródokumentum.

Október végén Bné Brákban kötött házasságot Köves
(Máté) Slomo és Orjechman Dvora Lea. Az esketést a
Budapestről Jeruzsálembe utazott Oberlander Baruch
lubavicsi rabbi végezte. A mélyen vallásos haszid
esküvőn több száz vendég, köztük magyarországi
haszidok is vettek részt. A ZSVK kongresszuson
Izraelben tartózkodó Zoltai Gusztáv is köszöntötte az
ifjú párt, a vendégek között volt Itamár Jáoz-Keszt
is. Slomo nem régen tette le az utolsó rabbivizsgát
az izraeli Chabad Bét Din vezetőjénél, Jehuda
Jaruslavsky rabbinál. Rabbivá avatására a következő

év nyarán kerül sor, a holocaust óta ez lesz az első
ortodox rabbi avatás.
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Az ősszel kezdődő évadban a Katona József
Színházban játszották Peter Handke: „Az óra, amikor
semmit nem tudtunk” című darabját.
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A Budapesti Zsidó Múzeumban október közepén nyílt
meg a „Vas és csillag. Zsidóság az olasz
reneszánszban: Brescia” című kiállítás az Olasz
Kulturális Intézet közreműködésével. A megnyitót B.
Turán Róbert, a múzeum igazgatója, és Giorgio
Pressburger, az Olasz Intézet igazgatója tartotta,
majd a Franco Bontempi professzor, a kiállítás
létrehozója tartott előadást.
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Az izraeli-magyar Kulturális egyezmény keretében
bemutatták Jakob Barzilai „Képek Isten
magángyűjteményéből” című versciklusát a Pesti
Vigadóban. A dalokat Aharon Harlap izraeli
zeneszerző-karmester megzenésítésében adta elő a
budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar, a dalokat
Maria Teresa Uribe énekelte. Az előadáson jelen volt
a szerző, valamint Németh Zsolt külügyi államtitkár,
Várnai Judit izraeli és Hóvári János magyar nagykövet
is. A szerző a millennium évében Baja és Izrael
közötti kulturális kapcsolatok fejlesztéséért a város
emlékérmét vehette át.
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A Scheiber Iskola igazgatóhelyettese, Ács Katalin
Ericsson-díjat kapott a matematika népszerűsítésében
elért eredményeiért.
A lágymányosi zsinagógában rendhagyó kidduson
köszöntötték Déri Balázs egyházzene történészt
egyetemi docensé történt kinevezése alkalmából. Az
ünnepségen a hitközség tagjain kívül a család és
barátok is köszöntötték az ünnepeltet, köztük
Komoróczy Géza professzor, aki a heti szakaszt idézve
Lót életéről tartott előadást.

A Szombat 2001/októberi számában jelent meg Novák
Attila tanulmánya „A nagy üzlet – Antiszemitizmus,
mint politikai áru Magyarországon” címmel (7-10 p.).

november hónap

ltá

r

november 2.
A Rabbiképző kiddusán Erdei Grünwald Mihály „Áh
Exodus - Mózes nyomában” címmel tartott előadást.
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november 4.
Meghalt Teichman Jakab (1915-2001) zürichi főrabbi,
az Országos Rabbiképző Intézet egykori növendéke,
újpesti rabbi 1956-ig.
november 5.
Z. Szabó Zoltán festőművész „Belső csend” című
kiállítását Sinóros Szabó Katalin művészettörténész
nyitotta meg a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
november 7.
1. A Vigadó Galériában Magén István képzőművész
kiállítását Loska Lajos művészettörténész nyitotta
meg.
2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban „Háim szimbólum”
címmel Szabó Gábor fotókiállítását nyitották meg.
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november 9.
A Rabbiképzőben Schweitzer Gábor tartott előadást
„Hogyan lett magyar professzorból szlovák deportáló
miniszter - Tuka Béla” címmel.

november 10.
1. A Mazsike Klub vendége Szabó Zoltán, a VII.
kerület polgármestere volt.
2. Tamás Gáspár Miklós „Az Amerikában történt
terrorcselekmények hatása a magyar társadalomra”
címmel tartott előadást a Bálint Zsidó Közösségi
Házban. Simon Peresz izraeli miniszterelnök-helyettes
„Terror - globális fenyegetés” című írás megjelent az
Új Élet 2001. november elsejei számának címoldalán.
Seres László „A gyűlölet új minősége” címmel közölt
tanulmányt a Szombat 8. számában (3-4. p.).

november 11 és 25.
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A Biblical World Gallery harmadszor rendezett
judaica árverést.
.
november 15.
Második alkalommal rendezte meg a Szombat című
folyóirat a „Fiatal írók a zsidóságról” című
felolvasóestjét a Műcsarnokban. A Szombat című
folyóirat 2001/májusi számában fiatal írók
válaszoltak arra a körkérdésre, hogy mit jelent
számukra a zsidóság, a zsidó kultúra, a Biblia,
hogyan találkoztak a zsidósággal, vagy bármiféle
jelenséggel, ami ezzel összefügg. A körkérdésekre
akkor adott válaszokat folytatták tovább, illetve
vitatták meg a meghívott vendégek. A vitát Ungváry
Rudolf vezette, az esten fellépett Háy János,
Karafiáth Orsolya, Kemény István, Körösi Zoltán, Nagy
Gabriella, Peer Krisztián, Poós Zoltán, Szerbhorváth
György, Térey János.

november 16.
1. Egri Oszkár, a Mazsihisz jogtanácsosa tartott
előadást az ORI-ban „A galíciánerek” címmel.
2. Az UJS Maimonides körének vendége Rózsa Mihály
volt, aki „Kulturdiplomácia” címmel tartott előadást.
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november 18.
1. A Budai Micve Klub vendége Halász Péter rendező,
akinek korábban New Yorkban volt avangard színházi
társulata. Jeles Andrással együtt 48 órás viccekre
alapuló előadást rendezett a volt Józsefvárosi
Színházban, mai nevén Városi Színházban ”Slicc”
címmel.
2. A Régi Zeneakadémián (VI. Vörösmarty u. 35.)
tartották Gyulai Gaál János Kol Nidré című művének
magyarországi ősbemutatóját. A művet a müncheni és a
budapesti Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak
kamarazenekara adta elő.
november 19.
A két hónapja hivatalban lévő USA nagykövet, Nancy
Goodman Brinker az MTA-n, a Harvard Klub rendezvényén
tette szóvá, hogy az országban idegenellenes
érzületet tapasztal, noha jobb társaságban nem illik
zsidózni. Az MSZP és az SZDSZ osztotta az amerikai
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nagykövet véleményét, és a kormányzó pártok megengedő
magatartását okolta az antiszemita közbeszéd
elharapódzása miatt. A MIÉP visszautasította, hogy
Magyarországon a politikai elit köreiben
antiszemitizmus, és idegenellenes érzület lenne
tapasztalható.
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november 22.
A budapesti Dessewffy utcai „Bikur Cholim”
zsinagógában új vallásos zsidó szervezet alakult Or
Hadash (Új Fény) néven. A szervezet a Mizrachi
vallásos cionista szervezet célkitűzéseit követi. A
hitközség elnöke Herczog László, az Or Hadash
Alapítvány tagjai: Haraszti Sándor, Hefler Tamás, Dr.
Jung József, Nádel János. Az alapító Róna Aser
családjával együtt 2001 novemberében alijázott, ezért
rabbit keresni kell.
november 23.
Gazda István tudománytörténész „A régi tudósvilág”
címmel tartott előadást a Rabbiképző kiddusán.
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november 24.
1. A Füst Milán Szellemi Páholy vendége Glatz
Ferenc, az MTA elnöke volt, akivel Benedek István
Gábor beszélgetett a Goldmark teremben.
2. A Mazsike Klubban Magén István festőművésszel
beszélgetett „Haszid képek” címmel megjelent
könyvéről Raj Tamás és Hernádi Miklós.
3. Tamás Gáspár Miklós a Népszabadság 2001.
november 24-én megjelent számában „Új zsidó
nacionalizmus – Tatár Györgyről és másokról” címmel
cikket közölt (24-25 p.). Támadta Izrael szeptember
11-e utáni politikáját, és az azt védelmébe vevő
Tatár György filozófust. A cikk nagy hullámokat
vetett a szellemi életben. Tatár György a
Népszabadság 2001. november 28-i számában válaszolt
TGM felvetésire „A nagybácsi levele” című írásában
(18. p.) Haraszti Miklós a Népszabadság 2001.
november 29-i számában „TGM zsidókérdést hirdet (és
bakot lő)” címmel közölt írást (15 p.), Szalai
Erzsébet „A „rém” természete” című írása a
Népszabadság 2001. december 10-i számában jelent meg
(15.p.), Gadó János, Novák Attila, Seres László és

Szántó T. Gábor közösen jegyzett cikkét pedig 2001.
december 4-én közölte a Népszabadság „TGM, a magyar
demokrata” címmel (18. p.) Tatár végül pert indított
TGM ellen.
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november 26.
1. A Mazsihisz az Igazságügyi Minisztériummal
folytatott egyeztetésen azt az álláspontot
képviselte, hogy a korábban ígéretként elhangzott 300
ezer forint/fő kárpótlási összeget az 1997. évihez
képest valorizált értéken mielőbb fizesse ki
kormányzat. A 2001. augusztus 29-i egyeztetésen a
kormányzat részéről elhangzott, hogy a mintegy 500
ezer forintra növekedett összeget három részletben,
2002-ben és 2003-ban fizetik ki, de nem biztos, hogy
a kifizetés még ebben a kormányzati ciklusban
megtörténik. A Mazsihisz kérte, hogy a kárpótlásról
szóló módosító javaslatot a parlament még 2001-ben
hagyja jóvá.
2. A Népszabadság 2001. november 26-i számának 18.
oldalán Papp László Tamás „A gyűlölet kufárai” című
cikke jó összefoglalását adja a médiában uralkodó
megosztottságnak, a rasszista uszítás fórumainak .
3. Kalocsán „Izrael és a zsidó kultúra
Magyarországon” címmel fotókiállítást és
előadássorozatot rendeztek a város Művelődési
Központjában. Bábel Balázs, Kalocsa - Kecskemét
érseke, és Schőner Alfréd főrabbi közös előadásának
címe „Közös gyermekünk az Ószövetség” volt. A zsidó
vallás tanításairól Frölich Róbert rabbi szólt, a
zsidó ünnepek világával Sommer László egyetemi docens
ismertette meg az érdeklődőket.
november 28.
„Hideg szörnyek a mai magyar társadalomban” címmel
Csepeli György szociálpszichológussal beszélgetett
Lévai Katalin szociológus a Bálint Zsidó Közösségi
Házban.
november 30.
Az UJS Rózsa utcai klubjában Bassa László, az MTA
Földrajztudományi Intézetének munkatársa tartott
előadást „Zsidók a Kárpát-medencében földrajzi
szemmel” címmel.

r

november 30-december 1.
A KÚT Alapítvány „In memoriam Virág Teréz” címmel
rendezett konferenciát.
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Pro Cultura Hungariae díjjal tüntették ki Kornfeld
Tamás, USA-ban élő orvosprofesszort. A professzor nem
kérte vissza édesapja, Kornfeld Móric, és a Weisz
Manfréd család tulajdonát képező műkincsgyűjteményt,
hanem a megmaradt hungarika gyűjteményt az OSZK-nek
adta, néhány gótikus szobrot pedig a Magyar Nemzeti
Galériára hagyományozott.
Az év végén új helyre, a VI. Lovag u. 5. szám alá
költözött a Szochnut irodája.
Groó Diána „Vityebszk felett” címmel készített
filmetűdöt Chagallról a Hunnia filmstúdióban. 1999ban „Kazinczy utca” címmel készített filmet a
rendezőnő ugyanott.
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A Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány 2001
novemberében mutatta be az „1100 éves együttélés, a
magyar és a magyarországi zsidóság a haza és a
fejlődés szolgálatában” című, 1996-ban rendezett
tudományos konferencia előadásainak gyűjteményes
kötetét a Pedagógiai Szolgáltató Központban. A
bemutatón a konferencia jelentőségéről Beer Iván, az
alapítvány elnöke, Püspöki Nagy Péter, a kötet
szerkesztője, Semjén Zsolt államtitkár, Vámos Tibor
akadémikus és Domán István főrabbi szólt.
Szegeden a helyi Magyar - Izraeli Baráti Társaság
ötödik alkalommal rendezte meg a kulturális napokat.
A hagyományossá vált, 370 fős izraeli vacsoraesten
Lewi Peleg konzul köszöntötte a vendégeket, akik
között a helyi értelmiségi és vállalkozó réteg
képviselői mellett ezúttal is jelen volt Gregor
József operaénekes, valamint a megyei képviselő
testület elnöke. A Mazsihiszt Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató képviselte. Érkeztek vendégek
Debrecenből, Sopronból, Szentesről és

Hódmezővásárhelyről is. A szegedi irodalmi klubest
vendége a Párizsban élő Fejtő Ferenc volt.
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A Szegedi Nemzeti Színház adott otthont
világvallások testvéri találkozójának „Áhitat a
békéért” címmel. A rendezvény védnökei Bartha László
polgármester, Gyulai Endre megyés püspök, és
Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke
voltak. A védnökökön kívül felszólalt Joseph Rauber
érsek, vatikáni követ, Schőner Alfréd főrabbi, R. C.
Nair indiai nagykövet, Salha Falah, a Magyar Iszlám
Szövetség vezetője, Polcz Alaine, a Magyar Hospice
Alapítvány létrehozója.
Több mint 400 fős tagsággal újjáalakult a Szegedi
Zsidó Hitközség Nőcsoportja, melynek elnökéül
Markovics Zsolt rabbi feleségét, Bobár Gabriellát
választották.

ya

A salgótarjáni hitközség 2001 novemberében tartott
közgyűlésén új elnököt választottak Gótai László
személyében. Az adminisztratív feladatok ellátásával
Tóth Elemérnét bízták meg. A korábbi elnök, Cselényi
György meggyengült egészsége miatt a közgyűlésen
lemondott. Több mint 10 éves tevékenységét a
Mazsihisz az országban elsőként „A zsidóságért”
emlékéremmel ismerte el. A kitüntetést Tordai Péter
és Zoltai Gusztáv adták át a közgyűlés végén.
Jutalomban részesült Faragó Miklós is.
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Debrecenben Olti Ferenc, a Mazsihisz alelnöke
tartott előadást „Antiszemitizmus Magyarországon
2000” címmel azon a történelem tanárok számára
rendezett továbbképzésen, amelyet Debrecen város
polgármesteri hivatala, és a helyi hitközség
együttműködési megállapodása alapján rendeztek.
Novemberben hivatalosan is bejelentette a Maoih az
Or Chadas (Új Fény) Alapítvány megalakulását. Az
alapítvány ugyan már 8 éve működött a VI. Dessewffy
u. 23. Bikur Cholim templomban, de közhasznú
alapítvánnyá csak egy éve minősítették át. A
tevékenységi kör akkor kibővült ifjúsági és felnőtt
oktatási és kulturális tevékenységgel. Az alapítvány
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kuratóriumának elnöki tisztét a Maoih főtitkára,
Herczeg László látja el. Rendezvényeiket a Dessewffy
utcai templomban tartják. 2002 februárjától „Zsidó
élmény - vallási gyökereink” címmel felnőttoktatási
program indult, melynek előadói között voltak az
ortodox hitközség vezetői (Herczog László, Baruch
Kaizler, Dov Lővi) mellett Schőner Alfréd rektor,
Eliezer Slomovits docens (Haifa), és Deutsch Gábor
főrabbi is.
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A Debrceni Magyar-Izraeli Baráti Társaság, a
hitközség és a Tiszántúli Református Egyházkerület
meghívására Debrecenben és Hajdú-Biher megye több
városában lépett fel a Rishon Le Zion testvérváros
Gvanim táncegyüttese.
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Novemberben hirdették ki Mazsök a pályázatok
eredményét. A támogatott pályázatok teljes listája
megjelent az Új Élet 2001. november 15-i számában.
Az összesen 21 millió forintos támogatásból a
szociális feladatok és a vidéki hitközségeknek
nyújtott támogatás mellett a Mazsike kiadványaira és
a Zsidó Kultúra Napja megrendezésére 1,83 millió
forint támogatást kapott. Nyári cionista szeminárium
rendezésére a Macisz 1 millió forintot, Utcabál
rendezésére a Bálint Zsidó Közösségi Ház 600 ezer
forintot, az Amerikai Alapítványi Iskola nyári
táborozásra 1,4 millió forintot nyert el. „A zsidóság
Nagykőrösön” című kiadvány megjelentetésére a
nagykőrösi Arany János Múzeumban Novák László
igazgató 300 ezer forint támogatásban, Kertész Péter
„A szentendrei zsidóság története” megírásához 300
ezer forint támogatásban, „A Veszprém megyei zsidóság
történetének” megírásához a Veszprémi hitközség
nevében Wittmann Zsuzsanna 466 ezer forint
támogatásban részesült. A Heves megyei vészkorszak
tanulmányozásához Horváth László Gyöngyösön 300 ezer
forint támogatásban, a mohácsi zsidók történetének
kutatásához 240 ezer forint támogatást kapott. Munka
Adolf önéletírásának és Kaufman Dávid „Zsidó
bölcselet, zsidó történelem” című munkájának
megjelentetésére a Múlt és Jövő Kiadó 1,0 millió
forint hozzájárulást nyert el. Az Or-Zse publikációk
megjelentetésére 300 ezer forint támogatást, a Lauder
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Javne Iskola tankönyv kiadásra, és zsinagógai tárgyak
beszerzésére 620 ezer forintot kapott. A Magyar
Auschwitz Alapítvány dokumentumok archiválására és a
„Holocaust füzetek” megjelentetésére 3,0 millió
forint, a Nagyfuvaros utcai Talmud Tóra másológép
beszerzésére, és a Hírlevél megjelentetésére 580 ezer
forint, a Múlt és Jövő Kiadó kép-, és illusztrációs
archívum létrehozására 500 ezer forint támogatást
kapott. A mezőtúri temető rendbetételéhez 200 ezer
forinttal, a szécsényi zsidó temető rendezéséhez 250
ezerrel járult hozzá a Mazsök. A Szim Salom
hírlevélre és gyermektáborra megkapta a kért 309
millió forintos támogatást.
A Szombat 2001/novemberi számában Szántó T. Gábor
„Senkiföldjén” című írásában a folyóirat tízéves
évfordulóját használta fel arra, hogy áttekintse a
zsidó közösség és kultúra változását (3-7. p.). Götz
Eszter „Alterációk, avagy a mataforikus zsidó. Halász
Péter színháza” (27-30. p.) című írása jelent meg. Az
előadás elhangzott a „Zsidó sorsok színpadon” című
konferencián. Török Petra ismertette Ambrus Katalin
és Bassa László „Dávid király jó utóda” című
dokumentumjátékát Vldimir Zeev Jabotinskyről (31.
p.).

ya

A Kritika 2001/novemberi számában Tamás Pál
tanulmánya jelent meg „Babij Jar” címmel.
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A Szombat 2001/novemberi és 2001/decemberi számában
Gadó János „Az olvasó portréja” címmel foglalta össze
a kap olvasói között végzett kérdőíves felmérése
eredményét.
A Jel-kép 2001/4 számában jelent meg Csepeli György
tanulmánya „Bibó István antiszemitizmus elméletének
eredetisége és újdonsága” címmel (3-17.p.).

december hónap

december 2.

ya
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1. A Mazsike beszámoló és tisztújító közgyűlésén a
400 főnyi tagságból 38 fő jelent meg. Feldmájer Péter
elnöki beszámolójában méltatta az egyesület
kulturális tevékenységét, majd bejelentette, hogy az
egyesületet felvették az Európai Zsidó Közösségek
Szövetségébe. Rajki András elnökségi tag a pénzügyi
beszámolót terjesztette elő. A bevételek és kiadások
egyaránt 6 millió forintot tettek ki. A Zsidó Kultúra
Napja 1,4 millióba került, a tagdíjakból származó
bevétel 430 ezer forintot tett ki. Olti Ferenc
elnökségi tag a zsidó szervezetek együttműködését
pártolta. A közgyűlés az elnöki tisztségre továbbra
is Feldmájer Pétert választotta. Az elnökség további
tagjai: Bonta Miklós, Deák Gábor, Garai Péter,
Hoffmann István, Janklovics Tibor, Kirschner Péter,
Korányi László, Olti Ferenc, Rajki András. A
közgyűlés határozott arról is, hogy fel kell venni a
kapcsolatot a vidéki szervezetekkel is, meg kell
vizsgálni, miként lehetne a Garay utcánál jobb helyen
elhelyezni az egyesületet. A tagdíjat 1500 Ft-ról
3000 Ft-ra emelték fel. Az elnökség feladatának
tekinti, hogy az időközben elhunyt Bollmann
Györgyinek, az Mazsike egyik alapító tagjának emlékét
ápolja.
2. A Budai Micve Klubban a Budapest Klezmer Band
tagjaival – Jávori Ferenccel, Nagy Annával és Kohán
Istvánnal beszélgettek a klub tagjai.
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december 3.
1. Mádl Ferenc köztársasági elnök fogadta a Zsidó
Világkongresszus és a Mazsihisz vezetőit.
2. Megállapodást kötött a Mazsihisz és a református
egyház az önkéntes egészségügyi és szociális munka
társadalmi és állami elismertségének elősegítésére.
Az egyezményt Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató és
Bölcskei Gusztáv református püspök írta alá. Bölcskei
ismertette a református zsinat egy héttel korábban
keletkezett állásfoglalását ifj. Hegedűs Lóránt
református lelkésznek, egyben MIÉP alelnöknek az
„Ébresztő” című kerületi lapban megjelent írásával
kapcsolatban. A zsinat „igeellenesnek és a református
hitvallással összeegyeztethetetlennek” minősítette
ifj. Hegedűs ténykedését. Idősebb Hegedűs Lóránt is
MIÉP-es kötődései, antiszemita, náci nézetei
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következtében került az érdeklődés homlokterébe. A
Magyar Narancs 2001. június 7-én megjelent számában a
„Schutzpass” című írás az idősebb Hegedűs viselt
ügyeit taglalta, ezért a püspök be is perelte a
lapot. Feldmájer Péter viszont ifj. Hegedűst perelte
egy forint nem vagyoni kár megtérítéséért, mivel az
ügyvéd egyik ügyfelének egészségi állapota jelentősen
megromlott az antiszemita uszítások miatt.
3. A Mazsike Művészetet kedvelők Köre a Magyar
Nemzeti Galéria „Árkádia tájain” című kiállítását
nézte meg. A Szőnyi István és köre 1918-1928 közötti
alkotásait bemutató tárlaton a rendező Zwikl András
művészettörténész vezette végig a látogatókat.
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december 4.
1. A jeruzsálemi Yad Vasem Intézet által alapított
Világ Igaza kitüntetést adott át Judith Varnai Shorer
izraeli nagykövet 31 magyar életmentőnek. Kitüntetést
kapott Bécsy Lászlóné, Berkó Pál nyomdász, Besenyő
István és Klára, Csillik Anna és Ferenc, Dávid
Erzsébet (Debrecen), Varga István (Debrecen), Fittler
Ferenc és János valamint feleségeik, Jaschik Álmos
képzőművész, Kiss Józsefné, Vanczák Béláné, Marossy
Margit (Siemens Gyár), Mohácsi János és Gizella,
valamint két gyermekük, Pattantyús-Ábrahám Imre
(igazgató, győri Vagon és Gépgyár), Rádai Lászlóné
(Újpest), Radis József és fia (Zugló), Tátrai Anna,
Zsille Zsigmond százados. Posztumusz kitüntetést
kapott Maricsek Elizabet és Gusztáv, Zsindely
Ferencné Tüdős Klára. A kitüntetés alkalmából
Debrecenben a református nőszövetség megkoszorúzta
Zsindelyné Tüdős Klára emléktábláját, melyet 1995-ben
születésének 100. évfordulóján helyeztek el
szülőházának falán. A koszorúzáson megjelentek a
debreceni zsidó hitközség képviselői is. A Yad Vasem
Intézet mostani kitüntetettjei számára Pintér Sándor
belügyminszter a magyar kormány elmeréseként 2002
januárjában adta át a „Bátorság Érdemjelet” az MTA
Dísztermében.
2. A Duna Televízió „Halld Izrael!” című vallási
műsorában Radnóti Zoltán rabbi heti szakasz
magyarázatát, Benedek István Gábor zsidó
sajtószemléjét, Raj Tamás főrabbi Talmud magyarázatát
hallhatták a nézők. Interjú hangzott el Sir Sigmund
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Sternberggel, a Nemzetközi Keresztény - Zsidó Tanács
tiszteletbeli elnökével, Szita Szabolcs történésszel
és B. Turán Róbert muzeológussal.
3. A Bálint Zsidó Közösségi Házban „Európai zsidó
festők” címmel nyílt meg kiállítás, Békés Pál íróval
pedig Váradi Júlia beszélgetett most megjelent
„Félőlény” című könyvéről.
4. Magyar-Izraeli Baráti Társaság vendége Halmai
Gábor alkotmányjogász volt, akivel a gyűlöletkeltő
beszéd és a jog kapcsolatáról beszélgettek a
résztvevők.

rZ
si
20 dó
12 L
e

december 5.
A Bálint Zsidó Közösségi Házban bemutatták az
újjáéledt révkomáromi zsidó hitközségről forgatott
„Emlékezések a jövőért” című dokumentumfilmet.
december 7.
Giorgio Pressburger, az Olasz Kulturális Intézet
igazgatója tartott előadást „Napjaink olasz-zsidó
írói” címmel az Országos Rabbiképző Intézet kiddusán.
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december 8.
1. Az Óbudai Társaskörben (III. Kiskorona u. 7.)
Hanuka bált rendezett a BZSH Budai körzete.
2. Az antiszemita közbeszédről beszélgetett a
Bálint Zsidó Közösségi Házban Pető Iván és Gerő
András történész.
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december 9-16.
A hanuka alkalmából a főváros több közterén
gyújtottak gyertyát magyarországi zsidó szervezetek.
A Nyugati téren negyedik éve a Chabad Lubavics
ünnepelt dallal-tánccal, itt az első napi ünnepségen
mintegy 600 vendég ünnepelt együtt. A Chabad
gondoskodott arról is, hogy a Blaha Lujza, a
Vörösmarty és a Moszkva téren, a Károly körúton is
kigyúljanak a hanuka fényei. Első alkalommal
rendeztek hanuka bált üzletemberek részére, a bál
díszvendége az amerikai és az izraeli nagykövet volt.
A Frankel Leó utcai zsinagógában a zsidó fiatalság, a
Kossuth téren a Mechon Simon Alapítvány hat méter
magas gyertya mellett ünnepelt. Az országban mintegy

41 helyen, zsinagógákban, klubokban ünnepelték a fény
ünnepét.
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december 10.
1. A Mazsihisz a Goldmark-teremben rendezett hanuka
ünnepséget. A gyertyagyújtást Frölich Róbert főrabbi
és Fekete László főkántor vezette, hagyományos zsidó
dalokat Klein Judit énekelt, a Pannónia Klezmer Band
szolgáltatta a zenét.
2. Papp Oszkár festőművész kiállítását nyitották
meg a Bálint Zsidó Közösségi Házban.
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december 11.
A Néprajzi Múzeumban tartotta rendezvényét a BZSH
és a Szombathelyi Magyar - Izraeli Baráti Társaság
„Pipacsok Galileából” címmel. Fellépett az izraeli
Karmiéli kórus, amely később Kisvárdán és
Szombathelyen is énekelt. Az estet közös izraelimagyar vacsora zárta.
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december 12.
A Mazsike +Magyar Zsidó Kultúráért” díját Szabó
István Oscar díjas filmrendezőnek ítélték. A
„Várhelyi György pedagógia díj” kitüntetettje Kardos
Ágnes, a Lauder Javne Iskola tanára lett. A díjakat
ünnepélyes keretek között adták át az Ökocentrum
dísztermében rendezett hanuka bálon.
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december 13.
1. Bzsh közgyűlésén a háromnegyed éves gazdasági
gyorsjelentést vitatták meg. A hitközség vezetői
bejelentették, hogy rövidesen egy 40 ágyas szakszociális otthon építésébe kezdenek, amelyhez a
hiányzó anyagi feltételeket pályázatok útján teremtik
elő. Streit Sándor elnök bejelentette, hogy a
pesterzsébeti önkormányzat helyiséget biztosított a
nemrég alakult Erzsébet – Csepel - Soroksár körzet
számára. Hajabács Júlia gazdasági főtanácsadó
kiemelte, hogy a Chevra 3 millió forintot osztott ki
segélyezetteinek.
2. A Hunyadi téri körzet a Bálint Zsidó Közösségi
Házban tartotta hanuka ünnepségét.
december 14.

r

1. Fehér László festőművész kiállítása nyílt meg a
Műcsarnokban.
2. Mezei András „Hanuka versben és prózában” címmel
tartott előadást az Országos Rabbiképző Intézet
kiddusán.

rZ
si
20 dó
12 L
e

vé

ltá

december 16.
1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban rendezte a Joint
Magyarországi Irodája az „Adományszervezés a zsidó
világban” című szemináriumát zsidó közösségek vezetői
számára.
2. Izraelben 88 éves korában meghalt Stefan Heym
német író, aki egy Henrich Heine konferencián
tartózkodott ott.
december 17.
Mádl Ferenc köztársasági elnök az egyházak vezetőit
fogadta a Parlamentben. A zsidóságot Schweitzer
József főrabbi, és Tordai Péter Mazsihisz elnök
képviselte. Schweitzer főrabbi a többi egyház
képviselői és a köztársasági elnök előtt szóvá tette
a kódolt és kódolatlan antiszemita közbeszéd
elharapózását, a náci irodalom reprintben való
korlátlan terjesztését.
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december 19.
Bürg Judit tartott előadást a Szim Salom Egyesület
Csalogány utcai Klubjában „A magyarországi zsidó
családtörténeti kutatás lehetőségei” címmel.
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december 20.
Magén István állandó kiállítása nyílt meg a
Scheiber Sándor Iskolában. A megnyitón Deutsch Gábor,
az Or-Zse tanára ismertette meg a haszidizmus
történetét, Lőwy Tamás pedig az iskola vallási
igazgatójaként mondott köszönetet a művésznek a
megtiszteltetésért.
december 21.
1. Az ÉS 2001. december 21-én megjelent számában
Kertész Imre „A végső kocsma” című naplójegyzetei
jelentek meg. Ebben a magyar földre született zsidók
hontalanságáról írt. Hernádi Miklós az ÉS 2002.
január 11-i számában vitatta ezt „Kertész Imrének,
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meggyőződésből” című cikkében (2. p.). Hernádi azon a
véleményen volt, hogy az itt élő „zsidóknak jól esett
a dolog.” Varga László „Nem tudhatom – széljegyzetek
Kertész Imréhez” című írásában csatlakozott a vitához
(ÉS 2002. január. 25. 13. p.).
2. Felkai László, a neveléstudomány doktora
„Emlékezés a magyarországi zsidó iskolákra” címmel
tartott előadást az Országos Rabbiképző Intézet
kiddusán.
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december 22.
A Hunyadi téri körzetben emléktáblát avattak a
gettóban 1944 végén és 1945 elején működött kórház
betegeinek, orvosinak és ápolóinak emlékére. Az
ünnepségen Domán István főrabbi, és Róbert Péter
történész emlékezett meg a gettóról, a kórház
működéséről. László Miklós körzeti elnök a tábla
elhelyezésének körülményeiről tartott tájékoztatást.
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december 30.
71 éves korában meghalt Ember Mária író, újságíró.
A Fiumei úti temetőben a 2002. január 23-án tartott
temetésen megjelent Göncz Árpád is. Búcsúbeszédet
Pomogáts Béla, az Írószövetség elnöke, és Staffan
Carlsson svéd nagykövet mondott. A Szombat 2002/
februári számában „Az életmű személyes hangú záradéka
– Ember Mária (1931-2001)” címmel Várnai Pál
emlékezett az írónőre (6-7. p.).

M
ag

December elején magyarországi értelmiségiek
aláírásukkal vállaltak „Szolidaritást Izraellel” az
országot ért folyamatos terrortámadások miatt. A
tiltakozás szövegét és az aláírók listáját az ÉS
2002. január 4-i, és a Szombat 2002/januári száma
közölte (4. p. illetve 3. p.).
Decemberben tisztújító közgyűlést tartottak a
nagykőrösi zsidó hitközségben. Újraválasztották
Feldmájer Sándort elnöknek, Feldmájer Pétert pedig
elöljárónak. Steiner András és Alba Mesulamné
vezetőségi tag, Alba Mirjam ifjúsági csoportvezető
lett.
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A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola Történettudományi Tanszékének vendége volt
Chava Baruch, a Yad Vasem Intézet munkatársa, aki
holocaust szemináriumot tartott leendő
történelemtanárok részére.
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December végén Gidófalvy Lajosra emlékeztek a
Munkácsy Mihály utcai egykori zsidó fiúárvaház falán
elhelyezett emléktáblánál a Mazsihisz és az
emlékbizottság képviselői.
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Felújították, és újra avatták a Veszprém megyei
Nemesszalók zsidótemetőjét. A rekonstrukciót a
Londonban élő Cziffer Zsigmond szervezte a budapesti
Winkler Miksa segítségével. A temető
helyreállításához sok magánszemély, és a Mazsihisz
járult hozzá. Az avatást Radnóti Zoltán rabbi és
Weisz Ferenc kántor végezte.
Berlinben a magyarországi zsidóságról rendezett
előadássorozatot decemberben a Berlini Katolikus
Akadémia és a Centrum Judaicum a keresztény - zsidó
párbeszéd program keretében. A konferencia meghívott
magyar előadója Lazarovits Ernő volt. A rendezvényen
részt vett Török László, a berlini magyar követség
tanácsosa is.
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Serge Klarsfeld, a Soa franciaországi kutatója az
év végén Izrael állam tiszteletbeli polgára
kitüntetést kapta kiemelkedő munkásságáért.
Az év végén korára hivatkozva lemondott Elio Toaff
Róma főrabbija.
Az év végén az Üllői út 47-49. számú házba
költözött a Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust
Dokumentációs Központ.
A Szombat 2001/decemberi számában Korn-Horváth
Zsuzsa esettanulmányt közölt „A Szirtes ügy – avagy
hogyan kezeli a rendszerváltás utáni Magyarország a
magyarországi holocaust történetét” címmel (5-10.
p.). Ebben az 1941-es Kamenyec-podolszkiji vérengzés

körüli csendet megtörő Szirtes Zoltán harcát mutatja
be.
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A Keresztény – Zsidó Társaság az év során 11
nagyobb rendezvényt, és több mint 50 kisebb
összejövetelt szervezett. A társaságot a Nemzetközi
Keresztény - Zsidó Tanács teljes jogú tagjává
nyilvánították.
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Az év folyamán Tóth Emil és Fekete László
főkántorok Düsseldorfban, Aachenben, Malmőben és
Koppenhágában léptek fel kántorhangversenyeken.

