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A doktori értekezés kiindulópontja és témája  
 

Dolgozatom a judaizmus muzeológiai bemutatásának 

lehetőségeit, ennek magyarországi történetét, és a 

Magyar Zsidó Múzeum intézménytörténetében felmerült 

elméleti kérdéseket vizsgálja.  

A zsidó emancipációt követően az európai zsidó 

közösségek a többségi társadalomhoz hasonlóan 

kialakították a maguk önreprezentációs eszköztárát, 

amelyben hangsúlyos szerepet szántak a zsidó történelem 

és kultúrtörténet múzeumi bemutatásának. Az 1909-ben 

alapított budapesti Magyar Zsidó Múzeum 

intézménytörténetének rekonstruálása és a múzeumban 

bemutatott zsidó múlt-és társadalomkép vizsgálata 

dolgozatom egyik célja.  

A múzeum intézménytörténete, a tárgyakkal kapcsolatos 

publikációk, a tárgyak bemutatása és interpretációja 

ugyanakkor a judaizmussal foglalkozó tudomány 

történetének is forrása, hiszen a kiállítás éppúgy történeti 

jelenség, mint mindazok a szellemi képződmények, 

amelyeket a kiállítások bemutatnak. 

A zsidó múzeumok gyakorlatának vizsgálata általános 

muzeológiai szempontból is tanulságos, hiszen ezen a 

területen a különböző múzeumi ágak szinte valamennyi 

kérdése, problémája felmerül. Ezek az alábbiak:  
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a) az alapvetően textuális kultúrájú, a materiális 

javakra kisebb hangsúlyt helyező kultúrákban a 

tárgykultúra múzeumi gyűjtésének kérdései;  

b) a szakrális tárgyak múzeumi gyűjtésének, 

tárolásának, bemutatásának kérdései;  

c) a többségi társadalomban élő kisebbségi 

csoportok önreprezentációjának kérdései;  

d) az előbbihez kapcsolódóan, a tárgyak és 

gyűjtemények művészeti, történeti vagy néprajzi 

értelmezésének kérdései;  

e) a diaszporában élő népcsoportok 

önazonosságának, kapcsolatrendszerének, ezen 

belül az egység és a különbözőség bemutatásának 

kérdései;  

f) a restitúció kérdései: kik a jogos örökösei egy 

szétszóratásban élő népcsoport adott területen 

keletkezett/használt tárgyainak, stb.  

 

A doktori értekezésben a fenti kérdésekre a Magyar 

Zsidó Múzeum története során a gyakorlatban 

alkalmazott válaszokat ismertetem.   
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A kutatás forrásai, módszertana  

 

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár múzeumi 

gyűjtésből származó, egyedi múzeumi nyilvántartásban 

lévő iratainak rendezése közben döbbentem rá, hogy a 

dokumentumok értékeléséhez, korrekt leírásához 

alapvetően fontos a dokumentumok provenienciájának, 

azaz gyűjteménybe kerülésük módjának, idejének, 

donátorának ismerete. A Múzeum 1964-től vezetett, 

rendkívül hiányos adatokat tartalmazó leltárkönyveiből 

ezek az adatok hiányoznak. Az információk megszerzése 

érdekében átkutattam a Múzeum időközben előkerült 

saját levelezés és irathagyatékát, valamint a 

kiadványaikban közzétett gyarapodási listákat. Időközben 

az is nyilvánvalóvá vált, hogy az adatvesztés nem 

véletlen, és összefügg a gyűjtemény 1964-es 

újraleltározásával, és célja a gyűjtemény igazi értékének, 

azaz a gyűjtemény társadalomtörténeti kontextusát 

jelentő, az azt létrehozó közösség emlékének 

semlegesítése. Ez a tény fontos adalék a Múzeum 

második világháború utáni történetének, lehetőségeinek 

értékeléséhez.  

A töredék információkat összerendezve létrejött egy több 

mint hétezer adatsort tartalmazó adatbázis, melynek 

alapján mára több mint négyezer tárgy és dokumentum 

eredetét sikerült pontosan azonosítani. Ez az adatbázis 

ugyanakkor a gyűjtemény folyamatos alakulásának, 

változó interpretációjának is fontos forrása; olyan forrás, 
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amelyet további forrásokból, adatokból kellett létrehozni, 

hogy ennek alapján megérthető legyen a Múzeum 

intézménytörténete. Az adatbázishoz használt források 

részletes felsorolása és adattartalmának elemzése a 

doktori értekezés bevezető fejezetében részletesen 

szerepel.  

Az értekezésben e hatalmas adat-korpusz csak áttételesen 

szerepel, hiszen a gyűjtemény teljes katalógusának 

elkészítése önmagában is meghaladja a disszertáció 

terjedelmi kereteit. A dolgozat végén 22 kiválasztott 

tárgy proveniencia-azonosításának forrásain keresztül 

bemutatom, hogy miként, mely adatokból lehetséges a 

tárgyak eredetének meghatározása.  

 

A doktori értekezés szerkezete 

Az értekezés felépítése a Múzeum intézménytörténetének 

kronológiáját követi, valamennyi fejezetben kiemelve 

egy-egy olyan muzeológiai módszertani problémát, mely 

az adott korszakban különösen hangsúlyosan jelent meg. 

Mivel a doktori értekezés elsődleges célja az 

intézményben követett muzeológiai elvek és módszertani 

gyakorlatok elemzése, nem pedig a múzeum 

intézménytörténetének részletes elbeszélése, ezért a 

hiányok pótlására a dolgozat végén összefoglaltam a 

múzeum intézménytörténetének főbb állomásait.  

Mivel a Múzeum egyesületi múzeumként alakult, 

melyben alapvetően máshol dolgozó tudósok, kutatók, a 
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zsidó tudományos közélet szereplői végezték el a 

gyűjteménygyarapítás, feldolgozás, kiállítás, publikálás 

feladatait, ezért fontosnak éreztem, hogy összeállítsam 

ezen tudósok, a Múzeum dolgozóinak proszopográfiáját 

is. Életrajzaikban a Múzeummal kapcsolatos 

tevékenységükre, az adatolhatóan általuk gyűjtött, vagy 

saját családjuk örökségéből a gyűjteménynek 

ajándékozott tárgyakra, illetve a múzeumi tárgyakról 

szóló publikációikra koncentráltam. Életrajzaikon 

keresztül kirajzolódik az az intézményi hálózat is, 

melyben a Múzeum működött, hiszen legtöbb 

munkatársa kapcsolatban állt a magyarországi zsidó 

tudományosság egyéb fórumaival is, melyek között a 

zsidó lapok (Egyenlőség, Múlt és Jövő, Magyar Zsidó 

Szemle, Libanon), és a zsidó intézmények (Zsidó 

Gimnázium, Országos Rabbiképző Intézet, Tanítóképző 

Intézet) dominálnak.  

A múzeum történetének esettanulmányai a múzeumi 

intézmény alap-elemeit (tárgyak, helyszínek, kiállítások, 

gyűjteményekhez kapcsolódó tudás, illetve interpretációs 

keretek) mutatják be, mindig konkrétan, a Budapesten 

alkalmazott gyakorlatot ismertetve. 

Az alábbiakban a dolgozat fejezeteinek múzeumtörténeti, 

és a hozzájuk kapcsolódó múzeumelméleti kérdéseket 

vázolom a dolgozat fejezeteinek sorrendjében.  
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Miben különbözik ez a múzeum?  

Múzeumtörténet:  

Ebben a fejezetben a Magyar Zsidó Múzeum 

megalapítását megelőzően létrejött hasonló 

gyűjtemények rövid összefoglalásán keresztül vázolom 

azt a nemzetközi kontexust, amelyben a mi múzeumunk 

megalapítása is helyet kapott. Az európai zsidó múzeumi 

gondolat a 19–20. század fordulóján, abban az 

időszakban alakult ki, amikor az asszimilációs 

folyamatok következtében félő volt, hogy a tradicionális 

zsidó kultúra emlékei elhalványulnak a rohamosan 

modernizálódó zsidó közösségi emlékezetből. 

Ugyanebben az időszakban ment végbe az általános 

muzeológiai gyakorlatban a múzeumok szakosodása, 

ekkor jöttek létre a korábbi enciklopedikus múzeumok 

egy-egy gyűjteményéből a művészeti, etnográfiai, 

iparművészeti múzeumok. Az ekkoriban létrejött zsidó 

múzeumok társadalmi múzeumok, melyek alapvető 

interpretációs rendszereként művészeti vagy etnográfiai 

múzeumként határozták meg magukat, attól függően, 

hogy miként tekintettek a zsidó közösségre. 

Elméleti probléma:  

Az első európai zsidó múzeumok között megalapított 

Magyar Zsidó Múzeum a magyarországi zsidó 

társadalomtörténet sajátosságait tükrözi, nagyon erős 

apologetikus szándékkal, mellyel a zsidó közösség 

integrációjának bizonyítékait gyűjtötték, és helyezték a 
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múzeumi interpretáció fókuszába. A gyűjtemény ezért 

nem kiegyensúlyozott, mert a zsidó közösség belső 

ellentéteinek tükreként alakul.  

Mit gyűjtsön egy zsidó múzeum, mik a zsidó tárgyak? 

Múzeumtörténet:  

Ez a fejezet nem kapcsolódik szorosan a Magyar Zsidó 

Múzeum történetéhez, hanem a judaizmus tárgyakkal 

kapcsolatos hagyományait tekinti át.  

Elméleti probléma:  

A zsidó múzeumok gyűjtési körébe természetesen a 

zsidók környezetét jelentő és a judaizmus tanításaihoz 

kapcsolódó tárgyak tartozhatnak. Ezek lettek a múzeumi 

gyűjtemény tárgyai, de kezelésük, múzeumi megőrzésük 

során nem csak a műtárgyvédelem akkoriban formálódó 

elveit, hanem a judaisztikai szabályozottságait is 

figyelembe vették. A zsidó szertartási tárgyak a múzeumi 

megőrzésével kapcsolatban számos, a tárgyak etikus 

kezelésével kapcsolatos kérdés merülhet fel. Ezek 

egyike, hogy szabad-e egyáltalán profán (azaz múzeumi) 

környezetben, eredeti kontextusuktól elvágva használni 

ezeket a tárgyakat.  

Ugyancsak ehhez a témához tartozó elméleti probléma, 

hogy a zsidó tárgyaknak nem volt (egy részüknek ma 

sincs) egységesen elfogadott magyar megnevezése. A 

fejezetben az első judaika kiállítások katalógusaiban, 

leírásaiban használt megnevezéseket foglalom össze.  
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Judaika nyilvános térben – történeti kiállítások 

Magyarországon, 1884, 1896 

Múzeumtörténet:  

Magyarországon – és egyben Európában – nemzeti 

kiállítás részeként elsőként 1884-ben, a Történeti 

Ötvösmű Kiállításon, és 1896-ban, az Ezredéves 

Országos Kiállításon állítottak ki judaikát. Ezek a 

kiállítások a zsidó muzeológia történetében úttörő és 

korszakos jelentőségűek nemcsak korai időpontjuk miatt, 

hanem azért is, mert a kiállításokra összeállított tárgy–

együttesekről van szó: azaz ezek voltak az első 

lehetőségek arra, hogy egy zsidó közösség a tárgyain 

keresztül megmutathassa magát, vallásának jelképeit, s 

azok művészi értékét. E kiállítások kiállítói, 

tárgyválogatásuk, és a kiállításokról szóló leírások 

elemzése a fejezet témája. 

Elméleti probléma:  

A kiállításokhoz kapcsolódóan elemzem a zsidó 

materiális örökség kutatástörténeti hátterét, mely a 

múzeumi gyűjtemény tudománytörténetének fontos 

eleme. A judaika gyakorlatilag „kettős kánonhiányban” 

volt: a nemzeti identitásteremtésben a „kánon” 

meghatározásában szerepet kapó tudományágak 

(művészettörténet, történelem, irodalom, etnográfia) 

zsidókkal kapcsolatos érdeklődése csak a bibliai 

korszakot értelmezte, a diaszporában kisebbségként élő 

zsidó közösségek örökségének vizsgálata, tudományos 
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elemzésének lehetősége kimaradt az új tudományok 

érdeklődési köréből. A zsidó tudományosság 

(Wissenschaft des Judentums) ugyanebben az időszakban 

kiépített intézményrendszere nem mutatott érdeklődést a 

zsidó kultúra materiális és vizuális elemei iránt, melyek 

nehezen voltak elemezhetőek a szövegközpontú zsidó 

hagyomány módszereivel, és beillesztésük az egyre 

inkább an-ikonikusnak felfogott hagyományba is 

problematikus volt. 

A Magyar Zsidó Múzeum megalapítása 

Múzeumtörténet:  

A zsidó múlt kutatása, a történelem megismerése és a 

fellelhető történeti értékű tárgyak és dokumentumok 

összegyűjtésének szándékával az Izraelita Magyar 

Irodalmi Társulat 1909-ben megalapította a Magyar 

Zsidó Múzeumot. Az alapítók kettős célja szerint a 

Múzeum növeli a zsidók önérzetét, a külvilág szemében 

pedig megbecsülést hoz a dicső történelemmel és 

kultúrával rendelkező zsidó közösségnek. A múzeum 

kívánt céljai elérése érdekében, a korszak zsidó 

történetírásában megfogalmazott narratíva értékeit 

képviselve meghatározta a begyűjtendő tárgyak és 

dokumentumok körét, melyeket több megfogalmazásban 

publikáltak.  
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Elméleti probléma:  

A tárgyakra vonatkozó zsidó kodifikáció – illetve annak 

hiánya – miatt egy tárgyakra alapozott zsidó gyűjtemény 

többféle muzeológiai irányvonalat követhet. A 19. század 

végén alapított zsidó múzeumok szinte azonos 

gyűjteményeik alapján nevezték gyűjteményeiket zsidó 

művészeti vagy néprajzi múzeumnak. A budapesti Zsidó 

Múzeum alapításával kapcsolatos írásokban elsősorban a 

zsidó történeti és / vagy művészeti múzeum alapításának 

igénye merült fel, erősen apologetikus szándékkal, 

elsősorban a zsidó vallás egyenrangúságának 

bizonyítékaként. A zsidó múzeumi gyakorlatban a 

gyűjtemények interpretációs lehetőségeinek kérdései a 

közösség identitás-kereteinek is forrásai lehetnek. A 

művészeti értelmezés elsősorban arra utal, hogy a 

közösség önmagát vallási csoportként határozza meg, s 

az ehhez kapcsolódó tárgyakat a vallási praxis ehhez 

kapcsolódó kifejezésének tekinti. Ez a gondolat 

illeszkedik a korabeli művészettörténeti elméletek 

rendszeréhez, és ugyanakkor beleillik a vallási recepciót 

támogató zsidó közösségi gondolkodásba. A néprajzi-

antropológiai értelmezést választó közösségek 

ugyanakkor a zsidó történeti autonómia, a zsidó közösség 

társadalomtörténetének bemutatására helyezték a 

hangsúlyt. A zsidó múzeumok gyakorlatának 

ismeretében ez ott volt lehetséges, ahol a zsidóság 

össztársadalmi megítélése nem volt kérdéses: a 

Magyarországtól keletre eső területeken, ahol a zsidók 
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társadalmi egyenjogúsítása fel sem merült, és az 

integráció helyett az autonómia-törekvések voltak 

meghatározóak, vagy azokon az elsősorban német 

területeken, ahol a zsidó népiség, a közösségek közjogi 

autonómiája már végképp a történeti múlthoz tartozott.  

A Magyar Zsidó Múzeum épülete 

Múzeumtörténet:  

A Múzeum 1916-ban egy Hold utcai bérelt lakásban nyílt 

meg a közönségnek – innen azonban 1929-ben távozniuk 

kellett. A gyűjteményt a Pesti Izraelita Hitközség 1931-

ben elkészült kultúrházában helyezték el, melyet a 

Dohány utcai zsinagóga szomszédságában emeltek. A 

múzeumok a modern társadalmak kultuszhelyeivé váltak, 

s ezt a szerepüket erősítheti, ha a gyűjteményt olyan 

épületben helyezik el, amely maga is jelképértékű 

régisége, történelmi szerepe, esetleg topográfiai 

elhelyezkedése okán. Ha a múzeumot a (hitközségi) 

hatalmi struktúra egyik fontos elemének tekintjük, akkor 

a helyszínválasztás több szempontból is szerencsés: az 

épület Theodor Herzl szülőházának helyén, a Pesti 

Izraelita Hitközség nagyzsinagógája mellett kapott 

helyet. Az épületegyüttes a korabeli zsidó közösség 

kulturális és társadalmi pozíciójának jelképe, az 

önreprezentáció területe lett. 



16 

 

Elméleti probléma:  

A múzeumot befogadó kultúrház épületét a Lipótvárosi 

zsinagóga helyett, és annak költségén építették fel, azaz a 

rituális helyett a kulturális intézményt érezte 

szükségesnek a közösség. A múzeum az alapításkori, 

elsősorban a zsidó közösség emancipációját hangsúlyozó 

értékei mellé a múzeumlátogatás, művészetpártolás 

eredendően szekuláris jelentését is beemelte a modern 

zsidó identitás alakításában fontos értékek körébe. Ez azt 

is jelenti egyben, hogy a „valláskulturális reformot” 

végrehajtó Pesti Izraelita Hitközség a hagyományos 

felekezeti intézményrendszer fejlesztése mellett a 

nagyvárosi zsidó élet legitim részeként tekintett a 

szekuláris-kulturális létesítményekre is.  

A múzeum új, a többségi társadalom mintáit követő 

intézmény volt, ezért a zsidó közösségekben a 

modernitásra adott eltérő válaszok e területen is 

megfigyelhetőek. Az asszimilálódott, a tradícióktól egyre 

inkább elszakadó közösségek a múlt értékeinek elzárt 

megőrzését remélték a múzeumtól, míg a hagyományos 

minták szerint élő közösségek használták a tárgyakat, a 

mindennapi gyakorlatban örökítették át a hagyományt, és 

jellemzően bizalmatlanok voltak a múzeum 

intézményével szemben. 
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A múzeum kiállításai, identitáspolitikája 

Múzeumtörténet  

Az új múzeumépület megnyitásakor a múzeum 

tárgyállománya körülbelül kétezer tétel volt, s 

gyakorlatilag szinte mindent be is mutattak az ekkor 

berendezett állandó kiállításban, s ekkor nyílt lehetőség 

először időszaki kiállítások megrendezésére is.  

Elméleti probléma  

A Múzeum történelemszemléletére, identitáspolitikájára 

a Múzeum nagyközönségnek szánt kiadványaiból 

következtethetünk, melyet a két megjelent képeslap-

sorozat rekonstrukciója, valamint a Múzeum 

gondozásában megjelenő Libanon folyóiratban megjelent 

tudományos cikkek és beszámolók alapján elemzem. 

Mindezek még a begyűjtött tárgyaknál is határozottabban 

körvonalazták azt az identitás-mintázatot, melyet a 

múzeum intézménye képviselt.  

A láthatatlan (kiállíthatatlan) a zsidó muzeológiában 

Múzeumtörténet:  

A Múzeum gyűjteményének fejlődésével párhuzamosan 

merült fel a gyűjteménybe nem vihető, de a zsidó 

kulturális örökség részét képező ingatlanok, műemlékek 

megmentésének, megőrzésének és dokumentálásának 

problémája. A Zsidó Múzeum vidéki hitközségekhez 

intézett leveleiben fényképeket, rajzokat kért a 

zsinagógákról, temetőkről, zsidó közösségi épületekről, 
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mellyel megteremtették egy múzeumi adattár alapjait. 

Sok vidéki zsinagóga belső teréről ekkor készült először 

és utoljára fényképfelvétel, nem egy közülük kiemelkedő 

fotográfiai minőségben.  

Elméleti probléma:  

A fényképeket nem a zsinagógai szertartások során 

készítették, hanem nappal, teljes világosságban, amikor 

az imádkozók jelenléte nem volt akadálya annak, hogy 

minden építészeti részlet megjelenhessen a képeken. 

Olyannak látjuk így a lefényképezett zsinagógákat, 

amilyennek a vallásgyakorló zsidók szinte soha: teljes 

világosságban és üresen. Mivel a zsidó kultúrtörténeti és 

művészeti publikációk a judaizmus szellemi, eszmei 

jelenségeit hangsúlyozták, ezért a megőrzés technikai 

tökéletesedése (azaz a korábbi rajzok helyett a 

pillanatfelvételeket lehetővé tévő fényképezés) 

akaratlanul is összecsengett ezzel az igénnyel, hiszen a 

lényeget elfedő fényképet objektívebbnek érezték, mint a 

hangulatokat is megragadni képes rajzokat vagy 

festményeket. 

Múzeum és emlékezet 

Múzeumtörténet 

Ebben a fejezetben a Múzeum holokauszt alatti, és a 

felszabadulást követő történetét ismertetem. A 

holokauszt és a háborús veszteségek ellenére a Múzeum 

tárgyállománya viszonylag épen megmaradt, 
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köszönhetően egyebek mellett annak, hogy a 

legértékesebb tárgyakat 1943–ban a Magyar Nemzeti 

Múzeum pincéjében elrejtették. A felszabadulás után a 

Múzeum figyelme elsősorban a holokausztban elpusztult 

zsidó közösségek emlékanyagának felmérésére és 

megmentésére, valamint a holokauszt dokumentálására 

irányult.  

Ebben a korszakban alakult ki a Múzeum levéltári 

gyűjteménye is, melynek célja nem csak a történeti 

kutatás támogatása, hanem a zsidótörvények által 

megkövetelt származási–igazolások elkészítésének 

segítése is volt.  

Elméleti probléma:  

A Múzeum tárgyállománya 1945 és 1950 között 

megduplázódott, ekkor került a gyűjteménybe a 

nagykanizsai hitközség és az 1934-ben megnyitott 

Óbudai Zsidó Múzeum tárgyállománya. Ezek a tárgyak 

szimbolikus jelentőségűek, hiszen ezek szerepeltek már a 

„Judaika nyilvános térben: történeti kiállítások 

Magyarországon, 1884, 1896” fejezetben elemzett 

bemutatókon is. Ugyanekkor ebben a korszakban jelentős 

veszteség is érte a Múzeumot, amennyiben az 1964-

1965-ben lezajlott teljes körű újraleltározás folyamán az 

eredeti proveniencia adatokat módszeresen eltüntették, 

mellyel a tárgyakhoz kapcsolódó tudás egy jelentős része 

elveszett. Az újraleltározás folyamatával a múzeum a 

zsidó közösségi emlékezethelyek megteremtőjéből és 
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őrzőjéből a damnatio memoriae eszköze lett, ami a 

múzeum intézményi krédójával ellentétes. Alapos okunk 

van azt feltételezni, hogy a Magyar Zsidó Levéltár ezen 

okok miatt is létesült 1972-ben a Múzeumtól független 

intézményként, melynek következtében a két 

intézményben külön gyűjtött iratanyag végül csak 1994-

ben egyesülhetett.  

A múzeum új állandó kiállítása 1984-ben 

Múzeumtörténet:  

A Múzeum megnyitásától változatlan állandó kiállítását 

1984-ben, a magyarországi deportálások negyvenedik 

évfordulójára újították meg. A szocialista kultúrpolitika 

igényeinek megfelelően az új kiállítás koncepciója már 

nem a magyarországi zsidók, mint kisebbségi népcsoport 

egyedi, a többségi társadalomba integrált történetét 

mutatta be, hanem pusztán egy vallási felekezet 

„egyházművészeti emlékeit”. A kiállításban zömmel 

szertartási ezüst tárgyak szerepeltek a zsidó ünnepek 

rendje szerint, azt mutatva, hogy a judaizmus csak egy 

nagyon gazdag vallás. Az első emeleti termekben 

felépített állandó kiállítás így visszatért az 1884-es 

interpretációs keretekhez. A rendszerváltást követően a 

kiállítás változatlanul üzemelt egészen 1993 

decemberéig, amikor betörtek a múzeumba, és a kiállított 

tárgyak jelentős részét ellopták. A tárgyak 1994 nyarán 

kerültek meg, melyek jelentős részét visszahelyezték a 

vitrinekbe, de több jelentős változás is történt a rablás 
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előtti és utáni kiállításban – ezeket elemzem ebben a 

fejezetben. Az állandó kiállítás 2010-ben a Dohány utcai 

zsinagóga temetőkertjének open-air kiállításával bővült, 

mellyel a látogatók számára bejárható területhez 

integrálta a pesti gettóban meghaltak tömegsírjait is, 

alternatív kiállítási teret kínálva a Múzeum állandó 

kiállításának részeként bemutatott holokauszt-teremben 

bemutatottakhoz. Ugyanekkor nyílt meg a Múzeum 

mögötti épületben, a Wesselényi utcában a levéltár 

látogatható látványraktára, mely tovább bővítette és 

árnyalta a megismerhető, állandó tárlaton szereplő 

tartalmakat.  

Elméleti probléma:  

A kert eredetileg a zsinagógák és a Zsidó Múzeum által 

meghatározott narratívák keretéül szolgált, és biztosította 

azokat a pozitív tartalmakat, amelyeket az intézményeket 

létrehozók fontosnak éreztek: átláthatóságot, nyitottságot, 

befogadókészséget. A történelem menete megváltoztatta 

a viszonyokat, s mára a kert lett az a domináns elem, 

amelyhez alkalmazkodni kell, elsősorban természetesen a 

közösségi reprezentációt szolgáló múzeumnak. Jan 

Assmann értelmezése szerint a közösségek (törzsek, 

népek, nemzetek) kollektív kulturális emlékezetét három 

alapvető tényező határozza meg: a közös eredetmítoszok 

és legendák, a közösség által elfogadott és követett 

törvények összessége és a halottak emlékezete. Az új, 

látogatható levéltári terek kialakítása után a Dohány utcai 

zsinagóga kertjében ezt a hármasságot mutathatjuk meg: 
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a közös történelmet és eredetlegendákat a múzeumban és 

a levéltári kiállításban, a közösség vallási törvényeit és 

történeti alapdokumentumait a zsinagógában és a 

látványlevéltárban, a halottak emlékezetét pedig a 

sírkertben. A judaizmus a modernizációt követő időszak 

európai kultúrájában szinte egyedülálló csoportként 

hordozza azt az ősi kulturális egységet, melyben 

összefonódóan vannak jelen az etnikai, a rituális, a jogi 

és a kulturális meghatározók. 

Tárgyak interpretációja 

Múzeumtörténet:  

Ez a fejezet nem a Múzeum intézményi történetével, 

hanem egyetlen gyűjteményi tárgy, egy tóravért (Franz 

Lorenz Turinsky, Bécs 1807 előtt) és analógiái 

történetével, a tárgyak története kapcsán felmerülő 

múzeumelméleti kérdésekkel foglalkozik. A tárggyal 

szinte azonos vizuális megjelenésű darabok közül egy 

hajdani nagykanizsai, pozsonyi és lembergi mára már 

nem fellelhető, elpusztult vagy lappang, csupán az Izrael 

Múzeum gyűjteményében lévő vizsgálható fizikai 

valóságában is. A tárgyak kiállítási és irodalmi 

interpretációja végigvezet a judaika gyűjtés és kiállítás 

történetén, az első judaika kiállítástól (nagykanizsai vért 

1884-ben) a restitúciós kérdésekig (Izrael Múzeum: 

Orphaned Art, 2008).    
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Elméleti probléma:  

A Magyar Zsidó Múzeum gyűjteményében fennmaradt 

tóravért értelmezése és elemzése során módszertanilag 

ugyanazt az utat folytatjuk, melyet a hagyományos zsidó 

szövegértelmező gyakorlat követ az egyes szöveghelyek 

értelemzése során. esetünkben a tárgyi korpuszt kell a 

lehető legelmélyültebb, elemző értelmezésnek 

alávetnünk, hogy feltárjuk utalásait, kapcsolatait, 

valamennyi lehetséges narratíváját. Hasonlóan a tórai 

szöveghagyományhoz, a tárgyak csak a vázat, a korpuszt 

jelentik, amelyhez minden nemzedéknek, minden 

értelmezőnek meg kell találnia a saját korszaka és 

élethelyzete kommentárját és magyarázatát. A Talmud 

gyakorlatához hasonlóan esetünkben sem választunk ki 

és kanonizálunk egyetlen lehetséges olvasatot, hanem a 

különböző korszakokban és körülmények között kialakult 

olvasatok egymás mellé helyezésével kommentáljuk a 

tárgyakat. Ez egyrészt megfelel a tárgyak belső 

narratíváinak, másrészt pedig az általános muzeológiai-

akadémiai gyakorlat helyett a judaizmus saját 

interpretációs rendszerét használja a tárgyak és a kultúra 

megértéséhez – láthatóvá téve nemcsak a tárgyakban és 

kiállított anyagokban rejlő tartalmakat, de egyúttal a 

feldolgozásukhoz szükséges módszertant is. 
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Zsidó muzeológia a digitális korszakban 

Múzeumtörténet:  

A 20. század második felében a hagyományos, 

elsősorban a tárgyak esztétikai-művészettörténeti 

minőségére koncentráló muzeológia mellett megjelent az 

„új muzeológiának” (new museology) nevezett irányzat, 

mely új, a korábbinál sokkal jelentősebb társadalmi 

szerepet szán a múzeumoknak. Az új muzeológia elvei 

szerint a közös kulturális örökséget őrző intézményeknek 

folyamatos kommunikációt kell folytatniuk a 

„forrásközösségekkel”, amivel a múzeumok aktív 

szerepet vállalnak az őket létrehozó társadalom 

identitásának alakításában. A judaizmus történetét-

kultúráját bemutatni szándékozó kiállításokban a 

múzeumba került tárgyak méltóságának megőrzését úgy 

biztosíthatjuk, ha a tárgyakhoz immanensen kapcsolódó 

interpretációt használunk. Mivel a „new museology” 

módszertana és a hagyományos zsidó szövegmagyarázat 

gyakorlata komoly párhuzamokat mutat, ezért a zsidó 

muzeológia különösen alkalmas a kommentár-

muzeológia gyakorlatának alkalmazására.  

Elméleti probléma:  

A 20. század hajnalán alapított első zsidó múzeumok 

még az akkulturáció, a többségi társadalommal való 

kommunikáció intézményei voltak. Ezek a múzeumok a 

korszak általános muzeológiai gyakorlatát követve a múlt 

egyes, elsősorban esztétikai értékeik vagy hatalmi 
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szimbólumaik miatt fontos tárgyait tezaurálták és tették 

közszemlére oly módon, mint az ikonokat vagy 

bálványokat: elérhetetlenül, érinthetetlenül, és a vita vagy 

kérdezés lehetőségét kizárva. A múzeum akkor lett 

igazán fontos intézménye a judaizmus kultúrájának, 

amikor módszertana összehangolhatóvá vált a zsidó 

kollektív gondolkodási rendszerrel.  

Az első nyilvános múzeumok megjelenését követően 

közel száz évvel alakultak meg az első zsidó múzeumok, 

a nemzeti múzeumokat létrehozó elvek alapján, a 

többségi társadalmak által kínált mintákat követve. A 

múzeum intézményének zsidó kulturális integrációja csak 

napjainkban történik meg, amikor a zsinagógák, azaz a 

közösség, az ima és a tanulás házai mellé a kulturális 

örökség megőrzésére és a kollektív emlékezet ápolására 

szükségképpen megalakult a múzeum intézménye. Az 

örökség megőrzésének és értelmezésének gyakorlata 

ezáltal quasi-szakrális folyamattá lép elő, melyben a 

hagyományos zsidó módszertan alkalmazásával biztosítja 

a közös kulturális örökség megőrzését, és a zsidó 

hagyománynak megfelelő interpretációját. 
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