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beszédek mellett. Érdekes, hogy egy hónappal korábban téves kijelentést tett a Holo-
caustról, azt állítva, hogy a magyar zsidóság és különösen a vidéki zsidóság sorsa a nyi-
las hatalomátvétel, vagyis 1944. október-15. után pecsételődött volna meg. Lásd 
Karsai László, „Magyarország a Holocaust után", i. my 60. o. 1993 nyarán Szűrös egy 
darabig Csurkával, a Magyar Demokrata Fórum levitézlett antiszemitájával kacérko-
dott. 
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nak a zsidók tömeges meggyilkolásáért. A történelmi tény azonban az, hogy a majd 
600 000 magyar és a mintegy 270 000 román zsidót Horthy, illetve Antonescu uralma 
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