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AZ EMANCIPÁCIÓ OLVASÓKÖNYVE:
A SALGÓTARJÁNI UTCAI ZSIDÓ TEMETŐ

című konferenciára.

Az 1867-es Kiegyezés teremti meg a politikai feltételeit az emancipációs 
törvénynek, amely kimondja, hogy az ország zsidó lakossága a keresztény 
lakosokkal egyforma polgári és politikai jogokat élvez. Az emancipációs 
törvény és az 1867-es zsidó kongresszus révén született meg a neológia, 
amely a hittani (teológiai és liturgikus) hagyományok megtartása mellett 
a hétköznapi élet szekularizálódását, a magyar polgárság hagyományai-
nak felvételét eredményezte. Az irányzat az élet minden részére kihatással 

volt, így a funerális és kegyeleti szokásokra is.

Az 1880-as évektől a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben leltek végső nyu-
galmat Budapest és az ország legbefolyásosabb zsidó vallású gyárosai, 
iparosai és politikusai. A Kiegyezés és az emancipációs törvény 150. év-
fordulóján tartott konferencia a Salgótarjáni utcai zsidó temetőt mint az 
emancipáció sajátos lenyomatát és a hazai neológ irányzat kiemelkedő 
funerális helyszínét mutatja be a neológia megszületésének és fejlődésé-

nek tükrében, reflektálva a kegyeleti szokásokra.
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A Fiumei úti sírkert főbejáratától ingyenes kisbuszok
indulnak a konferencia helyszínére.


