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ZSINAGdGAEPlTESZET

Klein Rudolf, epiteszettbrtenesz: Zsinagogak Magyarorszagon 1782-1918 cimii nagyszabasu kbny-
ve alapian dsszeaiiitott kiallitasa a Magyar Zsido Kuiiuralis Egyesiilet, a Magyar Epitomiiveszek
Szdvetsege es a Zsidd Nyari Fesziiual szervezeseben a VAM Design Centerben (Budapest VI. ker.
Klralyu.26.1.

A kiallitast ez ev juliusanan Hassan Eurdpa Kuiiuralis Fduarosaban - a Hatartalan Kassa program
kereten beliil mulana be a Magyar Zsidd Kulturalis Egyesulet. A kiallitas letrehozasat tamogana a
NemzetiKulturalisAlap.

Az epiteszettbrtenesz es fotdmiivesz Klein Rudolf munkaibdl dsszeaiiiton kiallitas idoutazasra inui-
talja a laiogatdt, aki kbvetheti a zsiddk tbbbevszazados vandorlasat Kelet-Kbzep-Eurdpa egyes or
szagaiban, a feluilagosqdastdl a veszkorszakig. E tbbb evszazados uandorut a Habsburg birodalpm
eszakkeleti tartomanyaiban illetve lengyel, ukran es balti teriileteken indult, eldugon stetlek (zsidd
telepiilesek) melyerbl, es a regie nagyuarosaiban ert vegett, kbztiik pedig atmeneti allomasok vol-
tak a mai lengyelorszag, Szlouakia, Magyarprszag, Ukrajna. Romania, Horvatorszag, Szlovenia, Szer-
bia falvai, mezbuarosai es megyeszekhelyei.

A kiallitas 2013. szeptember 10-ig ingyenesen latogathatd. minden erdeklbdbt szeretettel varunk.
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A Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet az elso fiiggetlen
magyarorszagi zsido civil szervezetek egyikekent szin-
te minden feladatot magara vallalt, egyesiiletiink volt
az azota orvendetesen terebelyesedo magyarorszagi
zsido civil tarsadalom bolcsoje.

SZUKSEGUNKVANONRE
Az Egyesiilet ma is a legbefolyasosabb zsido civil szervezet,
fontos reszt vallal a magyar zsidosag oroksegenek es hagyo-
manyainak feltarasaban, kozossegi eletenek dinamizalasa-
ban, a kulturalis soksziniiseg kibontakoztatasaban.

A 25 eves munkanknak koszonhetoen egyre tobben talaltak
vissza zsidosagukhoz, egyre tobben ismerkedtek meg a magyar-
zsido kulturaval. Ahhoz, hogy munkankat tovabbra is magas
szinvonalon tudjuk ellatni az On tamogatasara is szuksegunk
van. Egyesiiletunk kozhasznu statuszban mukodik gazdalkodasa
atlathato.

Kerjiik egykori, mai es leendo tagjainkat, erosftsek meg elkote-
lezettsegijket egyjelkepes tagdij kifizetesevel, melynek segit-
segevel szeretnenk meltokeppen megiinnepelni egyesuletiJnk
megalakulasanak negyedszazados evfordulojat.

Celjainkat a kozosseg segitsege nelkul nem tudjuk megvalosftani.
Arra kerjiik ezert minden tagunkat es szimpatizansunkat, hogy ta-
mogassa munkankat, a magyar zsido kultura gazdagodasat, a civil
tarsadalom erosodeset. Kerjuk, tajekoztassa csaladjat es baratait
is munkank fontossagarol.

A tagdij osszege evi 4000 Ft forint felnotteknek, 2000 forint
nyugdijasoknak es diakoknak.

Termeszetesen minden tamogatast szivesen fogadunk, s
varjukad6ja1%-atis!

I ADOSZAMUNK: 19025733-2-45

Idejevana kulturanak!

(A tagdijat atutalhatja, a lapban talalhato csekken vagy az OTP
banknal vezetett 11709002-20064275 szamlaszamunkra)
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Monarchianosztalgia a ket vilaghaboru kozotti budapesti zsidosag koreben (1. resz)

HID A JELEN SIVARSAGABOL
A MULT VEROFENYEHEZ

A szetszoratasban az allamhoz valo viszonyt tobb vallasi
elokep es vallastorvenyi megkotes szabalyozza. Ugyan-

akkor teret nyernek az aktualis tb'rtenelmi helyzetekre adott
valaszok is. A dualizmus, mind a neolog, mind pedig az
orthodox sajtoban pozitiv idoszakkent jelent meg. Az ural-
kodo - Ferenc Jozsef es IV. Karoly - szemelyet hasonlo
megiteles ovezte, ami a ket vilaghaboru kozotti idoszakban

szimbolikus jelleget oltott. Az orthodox szervezet fovarosi
lapja jol tukrozi ezt: Ferenc Jozsef kora 1930-ra letunt
aranykorra valt. ,,Ferenc Jozsefre emlekezve, egy nagy mult
legkore szall felenk s eltolti sziviinket a nosztalgia, a fajo vagy
a regi, jobb ido'k utan, amikor tobb volt a kenyer, szilardabb a
beke es erosebb a szellemiekutani vagy."(Zsido Ujsag 1930.
aug. 227 3. Emlekezes I. Ferenc Jozsefre)

Az aranykor-mitosz hattere?
Minden nosztalgia a maga jelenebol ertheto meg, ugyanis
abbol indul ki, annak tarsadalmi keretei es dominans tarsa-
dalmi diskurzusai hatarozzak meg. Esetunkben a ket vilag-
haboru kozotti idoszak tarsadalmi es gazdasagi valosaga
kepezi a vizsgalt jelent. A Monarchia utodallamai, az im-
periumvaltast kovetoen uj politikai, gazdasagi es kulturalis
orientaciokat kiepito struktura letrehozatalara torekedtek.
Ez altalanos jelenseg volt a dinasztikus birodalmak bom-
lasaval letrejott utodallamoknal, amelyek - uj jelensegnek
szamito - etnikai vezerelvek menten szervezodtek meg.

Szinten a haboru kovetkezmenyenek tudhato be, hogy a
negy patinas dinasztikus allam - a Habsburg, az Oszman,
a Hohenzollern es a Romanov - megsziinesevel az utolso
dinasztikus hatalmak is eltuntek Europa terkeperol. Aho-
gyan Dioszegi ramutat a haborut koveto atrendezodes a
dinasztikus birodalmak mellett eltb'rolte a nemzettudat at-
teteles birodalmi valfajat is. A dinasztiakhoz valo lojalitast
uj kd'todesek valtottak fel. A ket vilaghaboru kd'zott a kozos
allam, birodalom iranti lojalitast felvaltotta az utodallamok
nepeinek sajat egyedisegukbe vetett hite. Ennek kereteben
fontos szempont lett a nepek onmegvalositasa sajat nepi
allamukban. Az onmegvalositasok altaluk kituzott celjat per-
sze Kozep-Europa kis nemzetei leginkabb csak egymassal
szemben erhettek volna el.

Kozep-Europa nepeinek megvaltozott tudatallapota,
uj emlekezetek, illetve az uj allamok altal megrendelt uj
torteneti kanonok megalkotasat igenyeltek. Az ujonnan
megalkotott kollektiv torteneti tudatokban a dinasztikus
mult emlekezete antiteziskent jelent meg a fuggetlense-
get elnyert nemzeti-nepi jelennel szemben. Az uj fogalmi
keretben a letunt dinasztizmust elnyomo strukturakent
mutattak be, mely akadalyozta a nepi onmegvalositas
kiteljesedeset es a nepi tudat megeleset. Ezek a kepze-
tek megjelentek a Habsburg, a Romanov es az Oszman
birodalmak utodallamainak torteneti emlekezetiben. Ha-
sonloan formalodott a terseg ujonnan alakult allamainak
kollektiv emlekezeteben a dinasztikus multhoz kotheto
torteneti Magyarorszag kepe. A dualista mult pozitiv
megitelese - hogyan arra Romsics Gergely is ramutatott
- csupan a regi elit emlekiratait jellemezte.

Az elso vilaghaboru utan a magyar velemenyformalo elit
zsidosaggal kapcsolatos nemzeti strategiaja szinten megval-
tozott. A korabbi asszimilativ nemzetkoncepciot az etnicista
strategia valtotta fel. A nemzetkoncepcio megvaltozasat az
1920:XXV. tc-n keresztul lehet a legjobban szemleltetni.

Glasser Norbert
Zima Andras

(Folytatas a kovetkezo szamunkban.)

yoeeagt

JOM KIPUR ANNO
Engesztelonap Ferenc Jozsef seregeben

Galicia egyik hatarszeli varoskajaban unalmasan jtirkal
va'rtajan egy zsido katona. Egyszerre ismeros, ziimmogo

hangok iitik meg a fiitet: nagyunnepi imak dallama. Fa'jdalmas
erzessel szokik at a gondolat agyaban: igen, ma Jomkipur
van, a legnagyobb unnep 6s 6 fegyverben all vartan, mfg
otthon taliszban burkolva imadkoznak. Jo darabig setal fel
s aici nagy leptekkel, mind kozelebb erve az egyszeru imate-
remhez, ahonnan a benso hangok kihallatszottak. Vegre
nem tudott ellent allni a templom utani vagynak, puskajat a
fabode'ba, a vartaba allitva, az imadkozok ablakahoz allott, jo
150 lepesre az orhelytol. Elfeledve a napi parancsot, hogy a
napokban maga 6'felsege jon elleno'rzo szemlere.

I. Ferencz Jozsef tenyleg eljott ellenorzo szemlere, K6-
zeleg az orhelyhez a tisztekkel. Ezek remulve latjak a le-

tett fegyvert s a tavoli katonat, 6 Felse"ge vallara emeli a
fegyvert, a tiszteket csendre inti es mint az or szokta, nagy
leptekkel kb'zeledik a hattal allo katonahoz, benfe az abla-
kon s megilletodve latja az imadkozokat, kiknek ahitata a
vartfin allo katonat mulasztasra, kotelessegszegesre bi'rta.
KepzelhetS a katona remulete.midon megfordult... Meg
aznap este halalra itelte a torvenyszek, hogy mctsnap veg-
rehajtsak is rajta. Kora reggel bitofa ele vezettek az eliteltet
s az utolso pillanatban erkezik meg 6 Felsege es a katona-
hoz kozeledik, kinek homlokat megerinti! Mar pedig, kit a
kiraly megerint, azt nem szabad kivegezni tobbe. E napon
elrendelte 0 Felsege, hogy ezentiil Jomkipurkor a zsido ka-
ton^k mentesek legyenek a szolgalattol. (ZsM Ujstig 1930,
augusztus 29./4. Zsido legendak I.Ferencz Jozsefrol)
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