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25 eves a Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet

Unnepi hangverseny es fogadas a Festetics Palota Tukortermeben (Andrassy Gyula
Egyetem), korabbi Mazsike elnokok, alapitok, egykori es mai tagok es szimpatizansok

reszvetelevel, 2013. november 23. szombat, 19:00 oratol, a Magyar Zsido Kulturalis
Egyesiilet megalakulasanak 25. evforduloja alkalmabol.

i neve
MAGYAR ZSIDO KULTURALIS EGYESULET

XXIV. evfolyam, 9. szam 2013. november Kiszlev 5774

A Mendelssohn Kamarazenekar tinnepi hangversenyenek programja.
Muveszeti vezeto es hegediin kozremiikodik Kovats Peter hegedumiivesz

Wolfgang Amadeus Mozart: D-dur divertimento
Felix Mendelssohn-Bartholdy: d-moll hegediiverseny

Weiner Leo: I. divertimento
Orban Gyorgy: Balzene

Mike Curtis: Klezmer lakodalom

A belepes dijtalan, de regisztraciohoz kotott.
Megjelenesi szandekat, kerjiik a

mazsike@gmail.com e-mail cimen jelezze.

Helyszin: Festetics Palota (Andrassy Gyula Egyetem)
Pontos cim: Budapest VIII. ker., Pollack Mihaly ter 3.

www.mazsike.hu
www.facebook.com/mazsikel988

TAMOGATO:

Ideje van az oro
25 eves a Magyar Zsido Kulturalis Egyesulet

Unnepi programajanlo

'EffJenseges propagan<£aterve^enyseg
Titkosszolgalati jelentesek az alakulo Mazsikerol

JLmi^pr meg mi voCtunf^az
Futball es zsidosag

l&in (RucCoCf: Mbd
A magyar riviera gyongyszeme

bacskai szemmel (l.resz)

(RuBin <Eszter: Nem csaf^Barhesz
Hanukara amerikai palacsinta

: november 28 - december 5.
Minden kedves Olvasonknak
boldog es edes unnepet kfvanunk!

facebook
Csatlakozzon facebook oldalunkhoz:

www.facebook.com/mazsike 1988



KELETIES HANUKA - Izek,finyek, osi keleti dallamok

2013. december 3. kedd, 20:15

Keleties hangulatban a Dina Music Budapest koncertje, 2013. december 3-an, kedden,
20.15-tol Hanuka hatodik napjan a Kazimir Bisztroban (Budapest VII. ker., Kazinczy u. 34.),
Magyar Zsido Kulturalis Egyesulet szervezeseben a Negyed6Negyed7 Fesztival kereten beliil.

Dina Music Budapest az osi, melyseges nepzeneket friss, lij pompaba oltozteti. Szokolay
Dongo Balazs izgalmakkal teli furulyajateka, Lazar Zsigmond a korszeriiseget es a hagyomanyt
egyesito, kifinomult hegedtijateka, Lamm David erzekeny, kifejezo gitarozasa es nem utolso
sorban Samu-Pandzarisz Diana (Dina) csodalatos enekhangja teszi a zenekart olyan paratlan
formaciova, amely garantaltan a kozonseg szi'veig hatol.

Az est soran a szefard zsido, arab, gorog, torok, dallamok, valamint a Hanuka fenyei es izei
elropitik a hallgatot a Kelet titokzatos vilagaba.

Helyszm: Kazimir Bis/tro
Pontos cim: Budapest VII. ker., Kazinczy u. 34.
A belepes dijtalan!
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ffirtenekm

HID A JELEN SIVARSAGABOL A MULT VEROFENYEHEZ

A mult ,,verofenye"

Miben nyilvanult meg a mult verofenye? A kerdesre adott valasz iranyzatonkent /
strategiankent eltert. Az ortodox szervezet torteneti tudatanak fontos reszet kepez-
tek a jelentos rabbikkal biro nagy hitkozsegek, amelyek a Monarchia es a tortenelmi

" orszag keretei kozott alakultak ki.

A z ortodox intezmenyrendszer meghatarozo kozpont-
ja a szakadast kovetoen ugyanis nem a fdvarosban

jott letre, hanem a jelentosebb videki ortodox kozosse-
gek toltottek be ilyen szerepet. Az ortodoxia vezetojeve a
pozsonyi Szofer-dinasztia valt, vilagi ugyeinek kepviseloje-
ve, a Kozvetito Bizottsag elso elnbkeve pedig Reich Ignac
temesvari kereskedot valasztottak. Az orszaghatarok
1920-as valtozasa igy a dualizmus idejen kiepitett ortodox
intezmenyrendszert szabdalta szet. A jelentos ortodox es
haszid kozossegek, valamint a fontos Talmud-iskolak az
utbdallamokhoz kerultek. Az ortodoxia Habsburg-nosztal-
giajat, egyfelo'l a kereszteny tarsadalom vezeto szemelyi-

segeinek a zsidosaghoz valo tobbsegi viszonyulas tekinte-
teben pozitiv peldakent torteno felmutatasa, masfelol az
uraikodo szemelyenek vallasi ertelmezese hatarozta meg.
Ehhez jarult hozza az intezmenyesules es az iranyzati vitak
torteneti tapasztalata.

A kereszteny tarsadalom felol (es szamara) pozitiv
peldakent szolgalo uralkodok es allamferfiak koziJI az
ortodox tortenelemszemleletben igy kapott szeles teret a
Habsburg tolerancia, a '48-as szabadsagharc mitosza es
a Kossuth-kultusz vagy a Rakoczi-kultusz is. Olyan cimet
viselo cikkek, tarcak es visszaemlekezesek jelentek meg,
mint /. Ferenc Jozsef es az ortodoxia (Ortodox Zsido Ujsag
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Tortenetem

1941. nov. 207 5.). Gabel Sandor visszaemlekezest irt
Ferenc Jozsef nagyvaradi latogatasarol (Ortodox Zsido
Ujsag 1942. Jan. 107 3.). A jelen valosagaval polemizalb
jelentest nyert az az arisztokratikus gyujtoi szenvedely
is, amely a judaizmus regisegeire is kiterjedt, ahogyan
ezt A regi jo vilagbol... - Heber koltemeny Ferenc Jozsef
konyvtaraban cimadas is tiikrozte (Ortodox Zsido Ujsag
1942. Jan. 207 4.). A szimbolikus fuggetlensegi politika
zsido toposzai pedig a jogegyenloseg felol nyertek uj
megvilagitast, mint peldaul annak tenye, hogy ritualis
kosztot kaptak 1848-ban a zsido katonak (Ortodox
Zsido Ujsag 1939. maj. 207 11), vagy Kossuth fellepett
az antiszemitizmus ellen (Ortodox Zsido Ujsag 1940.
marc. 107 1. Kossuth Lajos az antiszemitizmus ellen).
A fiiggetlensegi kultuszok sorat gyarapito Rakoczi-
kultuszhoz hasonloan ertelmezheto kotodest jelentett a
fejedelem eletet megmento zsido kereskedo torteneti
mondajanak felidezese (Ortodox Zsido Ujsag, 1941. nov.
17 6. Egy Rakoczi-epizod). Ezek olyan - tobbnyire mar
a dualizmus ortodox sajtojaban is kbzreadott - toposzok
voltak, amelyek a dinasztikus es nemzeti evfordulok
es unnepek mellett, a zsidosagot ert tamadasok idejen
aktualizalt mondandoval kerultek a lapok hasabjaira.
Ezt tukrozik a fentebb hozott szemelvenyek is: a
zsidotorvenyek sajtovisszhangjaban a nemzeti mult pozitiv
ellenpeldai mellett ismet felszinre kerult a dinasztia iranti
lojalitas es a monarchianosztalgia.

A dinasztia iranti lojalitast az ortodoxia az eurbpai
onkepben is fontos szerepet betolto antikvitasbol es
talmudi elokepbol vezette le. A cikkiro szerint a ,,zsidbsag
elvetette az emberimadast, de az uralkodoi hatalomban
a mennyei uralom egy sugarat latta s ezert ahitatosan
£>roc/7dtmondott uralkodb latasara, aldast, amely dicsoiti a
Mindenhatot, hogy felsegeboljuttatott a halado embemek.
Es igazan sirattak az igazsagos es hatalmas Caesart.
A mennyei dicsoseg visszatukrozodo fenysugarat latta
mindigazsidosag /. ferencJdzse^erenyeiben. Minden, ami
a zsidosag szemeben kiralyi attributum - josag, igazsag,
kotelessegtudas es isteni hatalom elott valo meghajlas,
- meg volt benne. Lelkenek minden porcikajat kiralyi
megnyilatkozasban lattaknepei. Valosagos megtestesitoje
volt a bibliai kiraly ket jelzojenek: Malki czedek melech
solem, mert mint az igazsag kiralya es a beke fejedelme
el a zsidosag emlekeben." (Zsido Ujsag ^30. aug. 2273.
Emlekezes I. Ferenc Jozsefre)

A tortenelmi tapasztalat Ferenc Jozsef eseteben szorosan
osszefonodott az ortodoxia bnallosodasi torekveseivel es
erdekervenyesitesenek sikereivel. Az ortodoxia iigyenek
felkarolbja, kesobb pedig az Orthodox Iroda elnoke Reich
Ignac udvari szallito left. Az ortodox kijldottsegeket fogado
uralkodo a visszaemlekezesekben a vallasossag partfogoja,
az ortodox ugy tamogatoja lett. A teljesen onallo magyar
ortodoxia ,,statutumait maga a kiraly szentesitette
Schdnbrunnban kelt legfelsb'bb elhatarozasaval, 1871
oktbber 22-en. Ezen lepesevel I. Ferenc Jozsef orb'k halara
kbtelezte az ortodoxiat, mint ahogy az ortodox tb'rekvesek
mindenkori melegszivu partfogora talaltak benne. Mar
1859-ben megadja a Kszav Szajfer kerelmere a pozsonyi
jesivanak a nyilvanossagi jogot, a mivel a hagyomanyokat
husegesen orzo zsido reteget egyenjogusitotta az akkor
Magyarorszagon eloretoro neolog osztallyal. Valahanyszor
ortodox rabbik kuldbttseget fogadta, a legkegyesebben
hallgatta meg a vallas megerositeset celzb kerelmeiket.
Alkotmanyos kiraly leven, nem teljesithette a rabbik osszes
kerelmet, peldaul az izr. iskolaalap hovaforditasanak
ugyeben, de mindig kifejezesre juttatta a vallasos
lelkiJIetebol fakado tiszteletet azok iranyaban, akiknek
fo elettartalma a vallastorveny." (Zsido Ujsag 1930. aug.
227 3. Emlekezes I. Ferenc Jozsefre) - irtak a szuletesi
centenarium alkalmabol.

A kulso politikai vitakban az 1920-as evekben ez a zsido
kiralyhuseg gyakran osszemosbdott a legitimizmussal. A
legitimista kb'rok gyd'keret kepezo Nepparttal szemben
mar a szadfordulos ortodox lapban is alternativ es
fuggetlen autoritaskent jelent meg a dinasztia. 1896-
ban peldaul a Moson varmegyei Nepparttal szemben a
zsidosagot Frigyes foherceg vedte meg. A fohercegrol
megjegyezte az Orthodox Iroda titkara, hogy katonakent
nem politizal, de ha politizalna is, akkor lojalis lenne a
kiralyhoz es a kormanyhoz. Hiradasaban az ortodox lap
egyerteimu kulonbseget tett a Neppart es a dualista
elit, illetve a dinasztia kozott. (Zsido Hirado 1896. jul.
2. /10. Hirek - Frigyes foherczeg es a neppart.) Ez a
kiilbnbsegtetel figyelheto meg kesobb a legitimizmus es
a dinasztia kozott is.

Glasser Norbert - Zima Andras
Az iras az MTA-SZTE Vallasi Kutato Csoport (03217)

kereteben kepsziJIt

(Befejezes a kovetkezo szamunkban.)
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