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MAGYAR ZSIDO KULTURALIS EGYESULET

A miiveszetet kedveloket 2013. december
22-en vasarnap ismet szinhazba invital-
juk, megpedig a Katona Jozsef — (Kamra)
szinhazba, ahol is a Tadeusz Stobodzianek:

A mi osztdlyunk ci'mii eloadast tekintjiik
meg Mate Gdbor rendezeseben. Az eloadas

19:00 orakor kezdodik. Kedvezmenyes
jegyar Mazsike tagoknak: 3500 forint.
Jelentkezes a mazsike@gmail.com e-mail
ci'men. Jegyek csak korlatozott szamban all-

nak a rendelkezesiinkre. A szinhaz pontos
cime: Budapest V. ker., Ferenciek tere 4.

A lengyel Slobodzianek egy iskolai osztaly

diakjainak sorsat koveti: u'z lengyel es zsido
diak szemelyes elbeszelesenek es megrendito
visszaemlekezesenek tiikreben mutatja be ha-

zaja reszvetelet a XX. szazad borzalmaiban,
1925-tol napjainkig. A felhotlen gyermekkor

kiiszoben kitor a vilaghaborii, az osztalyt elo-

szor a bolsevik diktatiira, kesobb a fasiszta ter-
ror, majd ismet a kommunista onkeny szakitja
kette. A kiilonfele ideologiak elterjedesevel el-
melyiilnek a kolcsonos ellentetek, a jobaratok
arulasok aktiv resztevoive es az egymas elleni
eroszak aldozataiva valnak, kezdeti gondtalan
kozos jatekuk a felnottkor eleresevel remtorte-
netek sorava alakul.

Az autentikus esemenyek reszleteit felhasz-
nalo darab nem csupan a XX. szazadi komp-
likalt lengyel—zsido—nemet—orosz kapcsolatok
ele kivan tiikrot allitani, am egyetemes iizene-

tet hordoz az emberek kozotti megertes - es
megertes szandekanak - hianyarol, illetve arrol
a tortenelmi folyamatrol, midon az artatlan
trefak, felelotlen kijelentesek es jelentektelen-

nek tiino konfliktusok eszrevetleniil egymas
iranti nyilt szini gytilolette alakulnak at.

A mi osztalyunk megrazo elbeszeles az egyeni
es kozos bunrol, a felelossegrol, igazsagrol, mely-
re ligy tiinik, hogy senkinek nines sziiksege.
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AZZURI LEGENYEK
FUTBALL ES ZSIDOSAG

Magyar futballtbrteneti eloadas-sorozat Weisz Arpad emlekere a Magyar Zsido Kul-

turalis Egyesulet szervezeseben, dr. Andreides Gabor es dr. Szegedi Peter tbrteneszek

eloadasaban, a Balint Haz Macesz-Gomboc termeben csutbrtbkbnkent este 6 oratol.

•

Eloadas-sorozatunkban szeretnenk emleket allitani a Magyarorszagon meltatlanul elfelej-
tett, tragikus sorsu Weisz Arpadnak es a Holokauszt tobbi magyar labdarugo aldozatanak,
valamint az Olaszorszagban futballozo magyar labdarugoknak es az ott dolgozo trenereknek.

DECEMBER 19. CSUTORTOK, 18:00 ORA
Andreides Gabor:
„Amikor meg mi voltunk az olaszok"
Magyar edzok es futballistak Mussolini Italiajaban

JANUAR30. CSUTORTOK, 18:00 ORA
Szegedi Peter:
Zsido MTK?
Torteneti vazlat

FEBRUAR 27. CSUTORTOK, 18:00 ORA
Szegedi Peter:
Becs-Briinn-Brooklyn
A zsido futball aranykora az 1920-as evekben

JANUAR 30. CSUTORTOK, 18:00 ORA
Szegedi Peter:
Muskeljudentum
Fejezetek a cionista sportmozgalom tdrtenetebol

HELYSZl'N: Balint Haz (Macesz-Gomboc terem)
PONTOS CIM: Budapest VI. ker., Revay utca 16.

Belepodij egy alkalomra: 600 forint

TOVABBI INFORMACIO:
www.mazsike.hu, www.facebook.com/mazsike1988
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Tortenekm

Monarchianosztalgia a ket vilaghaboru kozotti budapesti zsidosag koreben (befelezo resz)

HID A JELEN SIVARSAGABOL
A MULT VEROFENYEHEZ

Az orthodox sajto arra hfvta fel a figyelmet, hogy az altalanos antiszemita koz-
hangulat a legitimista mozgalomban szinten megjelent. ,,Az orth. zsido kiralyi
fensegben, a mennyei gloria visszfenyet latja, de meg kell allapitanunk, hogy a
magyar legitimizmus nagy resze antiszemita. A dicstelenul kimult fajvedo lapok
stilusat es iranyat az antiszem/ta-legitimista sajto folytatja legmeltobban." (Zsido
Ujsag 1926. junius 11, 1. Trianon es Budaors). Az orthodox hfrlapirok a Dinasztia
megfteleset kulonvalasztottak a legitimizmus jelensegetol, ahogyan kulonbseget
tettek a katolikus hit es a magyar vagy osztrak keresztenyszocializmus zsidoel-
lenessege kozott is.

A hivo katolikus uralkodohaz tagjai a zsidosag emle-
kezeti kanonjaban a judaizmus partfogoikent tflntek

fel. ,,A Habsburgok hilseges katholikusok voltak ugyan,
de a kathoHcizmus nem azonos az antiszemita gyulolettel
es elnyomassal." (Zsido Ujsag 1925. dec. 4. 5. Vazsonyi
Vilmos eskiije. A katholikus esku, amit a zsido husege-
sen megtart) - irta az ujraindult orthodox sajto a bethleni
konszolidaciot kovetoen.

Ezek a narrativ strategiak visszakoszontek a II. zsido-
torveny kd'zossegi feldolgozasi kiserleteiben, sajtovissz-
hangjaiban is. ,,Elmerengve a multakon, legeloszor is ki-
mondhatatlan halat erzunk I. Ferenc Jozsef es IV. Karoly
koronas magyar kiralyok es meg elobb II. Jozsef meg nem
koronazott magyar uralkodo iranyaban, akik alatt a zsido-
sag emberi es polgari jogokat nyert es akik beallitottak
a zsidosagot az allam polgari retegebe." (Orthodox Zsido
Ujsag 1939. maj. 10V 1-2. Egy fovarosi falragasz elott) -
irt az orthodox lap, a fenti sorokkal veve tudomasul a II.
zsido torveny rendelkezeseit.

A neolog onertelmezes es narrativ strategia mar a du-
alizmus idejen nagyobb mertekben igazodott a magyar
nemzeti szimbolikus ertelmezesekhez. Amig Kossuth for-
malodo kultuszanak kerdeset az orthodox lap a nemzet
iranti lojalitas megtartasaval a kiralyhusegre valo intessel
zarta (Zsido Hirado 1894. apr. 5. 8. Hirek- Kossuth Lajos

temetese), addig a neologia jelentosebb mertekben bevo-
nodott a fiiggetlensegi diskurzusokba.

A Horthy-korszak Magyarorszagahoz valo lojalitas mel-
lett a trianoni orszagvesztes es az antiszemita jelensegek
ellenpeldajakent jelent meg a neolog sajtoban a dualis-
ta Magyarorszag kepe. Ez a nosztalgia a Dinasztia es az
elpusztult Monarchia iranti sovargasban nyilvanult meg.
Ebben az osszefuggesben szerepelt a regi Magyarorszag,
a Dinasztia es a hozza hiiseges magyar zsido.

A dualizmus-nosztalgia ellenere az Egyenlo'seg sem von-
hatta ki magat a Horthy-korszakban foaramban levo fug-
getlensegi torteneti diskurzus hatasa alol. A neolog lapban
megjeleno kurucos hangvetelu cikkek inkabb tekinthetok
a magyar nemzeti fuggetlenseg melletti kiallasnak - es a
hazafiatlansag vadjaval szembeni apologetikanak-, mint-
sem Dinasztia-ellenessegnek. A Dinasztia-nosztalgia a
regi allam iranti lojalitasrbl, mig a Kossuth-parti cikkek a
nemzet iranti elkotelezettsegrol szolnak. A 20-as, 30-as
evekben a Dinasztia-nosztalgia es a kurucos cikkek egy-
ideju megjelentetese nem jelentett problemat.

Tanulsagok
A szimbolikus politika nemzeti vonatkozasai teren a ha-
rom kulonbozo sajtodiskurzus eltero elitstrategiai erhe-
tok tetten, viszont a ket szembenallo izraelita felekezeti

iranyzat sajatos multertelmezest alakitott ki a Dinasztia
es a dualizmus vonatkozasaban. Ennek reszekent kozos
a neolog es orthodox ertelmezesben a lassan feledesbe
merulo aranykor kepe. :,Milyszomoruan mondja a talmud
bolcse: a mi apa/nk Jirmijohu szavaval panaszoltak: »mi
mar elfelejtettuk a jot", de a mi nemzedekijnk mar nem
is latta a jot. llyen erzesekkel tekintiink a mai ifjakra, 6k
mar csak hirbol ismerik Ferenc Jozsef korszakat, amely a
beke, a munka a felekezeti turelmesseg es a jolet ideje
volt" (Zsido Ujsag 1930. aug. 227 4. Emlekezes I. Fe-
renc Jozsefre)

Glasser Norbert
(MTA MTA-SZTE Vallasi Kulturakutato Csoport)

Zima Andras

Az iras az MTA-SZTE Vallaskutato Csoport (03217)
kereteben keszult
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