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Textuális mottó: „In der Entdeckung der Historie konstituierte sich das Judentum.”
1
  

 

 

  

                                                 

1
 Gershom Scholem: „95 Thesen über Judentum und Zionismus”, In: Peter Schäfer, Garry Smith, eds.: 

Gershom Scholem: Zwischen den Disziplinen. Frankfurt am Main: Suhrkampf, 1995. pp. 287–295.  
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Vizuális mottó: a dolgozat címlapképe eredetileg egy 1808-ban, Bécsben, Anton 

Schmid-nyomdájában
2

 nyomtatott Talmud-kötet
3  

címlapján szereplő fametszet. A 

Schmid-kötetek címlapján több esetben feltűnik egy-egy díszítő fametszet, 

leggyakrabban Anton Schmid monogramja architektonikus elemekkel körülvéve. A 

Gittin traktátus címlapján látható szokatlan dísz a korszak építészeti stílusának 

megfelelő klasszicista épületet mintáz, tympanonnal és hat oszloppal. A kép 

szimbolikus jelentésének megértését a héber feliratok segítik: a hat oszlop talapzatán a 

Misna hat rendjének neve olvasható, a tympanonban pedig egy Jesája idézet:  

„ יראת יהוה היא אוצרווהיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת  ” 

„És meglesz időd biztossága, üdvnek gazdagsága, bölcsesség és megismerés; az 

istenfélelem az az ő kincse.” (Jes. 33:6)  

Az épület tehát a Talmud épülete, mely a Misna hat rendjének oszlopain nyugszik. 

Schmid feltételezhető szándékai ellenére díszítményével fontos jelenségre hívja fel a 

figyelmet. Az oszlopos, klasszicista épület számunkra a korszak formálódó új kulturális 

intézményét, a múzeumot idézi, hiszen az ekkoriban alapított első múzeumok (lásd: 

British Museum 1753, Magyar Nemzeti Múzeum 1802) hasonló, az ókori görög és 

római szentélyekre emlékeztető épületekben nyertek elhelyezést, s ez a forma 

olyannyira jellemzővé vált, hogy a múzeumok szimbólumaként is használják.
4

 A 

felvilágosodás utáni, szekuláris értékrenden alapuló európai társadalmakban az 

iparosodás eredményeit, a ráció és a humanista elvek alapján szerveződő új, 

nemzetállami közösségeket a világkiállítások és az ezekben az években alapított 

„nemzeti” múzeumok reprezentálják.
5
 A régi, vallásos kultusz közösséget formáló és 

megtartó ereje helyett ezek az intézmények váltak a modern, szekuláris társadalmak új 

szentélyeivé.
6  

Gyűjteményeik a nemzetállamokban élő közösségek közös kulturális 

örökségének, a közös világról szóló közös tudásnak és értékeknek a meghatározói és 

megőrzői. A vallásos/szekuláris felosztás alapján tehát a múzeumok és a vallási 

                                                 

2
 Robert Dan: „The First Hebrew Printed Texts in Vienna”, Studies in Bibliography and Booklore 9: 2/3 

(1970):101–105. 
3
 Talmud Bavli, Maszekhet Gittin. Bécs: Anton Schmid, 1808.   

4
 Germain Bazin: The Museum Age. New York: Universe Books, 1967. pp. 197–202. 

5
 Werner Hofmann: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Budapest: Képzőművészeti 

Kiadó, 1987. p. 103. 
6
 Carol Duncan: Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. New York: Routledge, 1995. pp. 7–10.  
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intézmények egymással ellentétes kategóriákat jelentenek,
7  

s ez az ellentét teszi 

különösen érdekessé az ekkoriban alapított zsidó múzeumok történetét. A zsidó vallás 

és a zsidó múzeumok elsődleges kapcsolata a vallási szertartási tárgyak bemutatására 

szolgált, melyeket gazdag zsidó nagypolgárok elsődlegesen esztétikai minőségük, 

művészeti értékeik alapján gyűjtöttek.
8  

A zsidó vallás és a judaizmus 

bemutathatóságának kérdései elsőként a 19. század végén merültek fel akkor, amikor a 

világ teljességét bemutatni szándékozó világkiállításokon a nyugat-európai 

társadalomba integrált, emancipált zsidó közösségek is e bemutatás alanyaivá váltak.
9
 

Az elmúlt száz évben létrejött zsidó múzeumok folyamatos evolúciója során napjainkra 

érkezett el az a korszak, amikor Anton Schmid szinte profetikus ábrázolása 

megvalósulhat, és a zsidó muzeológia időközben kialakuló módszertanának jelképe 

lehet. 

 

  

                                                 

7
 Uo.  

8
 Richard Cohen: „Nostalgia and Return to the Ghetto. A Cultural Phenomenon in Western and Central 

Europe”, In: Tobias G. Natter, ed.: Rabbiner, Bocher, Talmudschüler. Bilder des Wiener Malers Isidor 

Kaufmann 1853–1921. Wien: Jüdisches Museum der Stadt Wien, 1995. pp. 43–94. és Uő: Jewish Icons. 

Art and Society in Modern Europe. London, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1998. 
9
 Barbara Kirshenblatt-Gimblett: „Exhibiting Jews”, In: Uő: Destination Culture: Tourism, Museums, and 

Heritage. Berkeley: University of California Press, 1998. pp. 79–130. és Uő: „Vom Kultus zur Kultur. 

Jüdisches auf Weltaustellungen”, Wiener Jahrbuch für Jüdische Gexchichte Kultur und Museumswesen, 1 

(1994/1995):11–38.; Richard Schneider: „The Jew Under Glass: The Problem of Being an Exhibition 

Object”, European Judaism 36:2. (2003):26–33. 
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Bevezetés 

Dolgozatom választott témája több tudományterületet érint, hiszen a judaizmus 

lehetséges muzeológiai megközelítését, és ennek magyarországi történetét 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
10

 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 lehet, hiszen a kiállítás éppúgy történeti jelenség, mint mindazok 

a szellemi képződmények, amelyeket a kiállítások bemutatnak.
11

 A múzeumok 

létrehozásához, a gyűjtemények kialakításához az alábbi alapvető fontosságú kérdéseket 

kellett végiggondolni: mit akar a múzeum bemutatni: a zsidó vallást, vagy a zsidó nép 

azzal szorosan összefüggő történetét? Mik tartoznak a zsidó kultúra megőrzésre és 

bemutatásra érdemes tárgyai körébe? Hogyan lehet vizuális eszközökkel megjeleníteni 

egy alapvetően szövegközpontú, a szakrális szövegek folyamatos újraértelmezésén 

alapuló kultúrát? Be lehet-e mutatni a szakrális tárgyakat eredeti kontextusuktól 

elszakítva, profán (múzeumi) környezetben? A muzeológia és a történeti diskurzus 

egymással folyamatos kölcsönhatásban állnak, a múzeumi reprezentáció a történeti 

diskurzus alapján alakul, és a muzeológiai eredmények is befolyásolhatják a 

historiográfiai folyamatokat.
12

 E forráscsoport, azaz az örökségintézmények 

történetének kutatása új jelenség az általános historiográfiában is, Pierre Nora 

megfogalmazásában: „A levéltárak, a gyűjtemények, a könyvtárak valamint a 

múzeumok létrejötte iránti érdeklődés a filológus szaktörténészek feladata maradt, 

                                                 

10
 A múzeumot 1909-ben Magyar Zsidó Múzeum néven alapították, de története során többféle 

elnevezése volt használatban. Ezek némelyike hivatalos, alapszabályban rögzített névváltozat, némelyike 

pedig az intézmény köznyelvben rögzült megnevezése. Ezeket a dolgozat végén lévő kronológiában 

összefoglalom, a szövegben azonban az egyértelműség okán végig a Magyar Zsidó Múzeum megnevezést 

használom.   
11

 Susan Pearce: „A new way of looking at old things”, Museum International (1999):12–17. 
12

 Tereza Cristina Scheiner, „Museology and the Interpretation of Reality: The Discourse of History”, 

http://www.museoliniers.org.ar/museologia/ICOFOM_TerezaScheiner-in.pdf  

http://www.museoliniers.org.ar/museologia/ICOFOM_TerezaScheiner-in.pdf


10 

 

amelyre napjainkban elsősorban a most kialakuló emlékezettörténetnek kell a 

történetírás történetével foglalkozók figyelmét ismét ráirányítania.”
13

 

 

Kutatástörténeti előzmények 

A magyarországi zsidó gyűjtemények gyűjtéstörténetére, intézménytörténetének 

alakulására eddig alig fordított figyelmet a tudomány. A háborút megelőzően reflektív, 

tudományos elemzéseknek ez a terület nem volt tárgya, és a problémacsoport nem 

szerepel Scheiber Sándor
14

 azon listájában sem, mely a „zsidó tudományos 

tennivalókat” foglalta össze a holokausztot követő időszakban.
15

 Ennek „újragondolt” 

változata jelent meg 1990-ben Raj Tamás
16

 tollából,
17

 de ez sem említi ezt a kutatási 

területet.  

A gyűjtemények pusztulása, második világháború alatti története megjelent az ezzel 

foglalkozó publikációkban,
18

 de a gyűjtemények kialakulásával, a „felhalmozás” 

történetével és ennek társadalomtörténeti jelentőségével kapcsolatban csak 

Benoschofsky Ilona
19

 1985-ben, a Zsidó Múzeum új kiállításához készült katalógusának 

                                                 

13
 Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok. Budapest: Napvilág kiadó, 2010. 

p. 120.  
14

 Scheiber Sándor (Budapest, 1913 – Budapest, 1985) rabbi, 1950 – 1985 között az Országos 

Rabbiképző Intézet rektora.  
15

 Scheiber Sándor: „Zsidó tudományos tennivalók Magyarországon”, In: Szolgaságból szabadságba. Az 

Országos Rabbiképző Intézet Hallgatóinak Ünnepi kiadványa. 1947. Pészach. pp. 5–6. 
16

 Raj Tamás (Budapest, 1940 – Budapest, 2010) rabbi, vallástörténész.  
17

 Raj Tamás: „Zsidó tudományos tennivalók Magyarországon.”, In: Kriza Ildikó szerk.: A hagyomány 

kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. pp. 

247–257. 
18  

Scheiber Sándor: „Zsidó könyvek sorsa Magyarországon a német megszállás idején”, Magyar 

Könyvszemle (1970): 233–235.; Remete László: „Egy visszahozott hadizsákmány”, Magyar Könyvszemle 

1 (1993): 419–423.; László Mravik: The „Sacco di Budapest” and Depredation of Hungary 1928–1949. 

Budapest: Hungarian National Gallery for the Joint Restitution Committee at the Hungarian Ministry of 

Culture and Education, 1998.; Kádár Gábor–Vági Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon 

történetéből. Budapest: Osiris Kiadó, 2001.; Gábor Kádár–Zoltán Vági: Self-financing Genocide. The 

Gold Train, the Becker Case and the Wealth of Hungarian Jews. Budapest, New York: Central European 

University Press, 2004.; Zsuzsanna Toronyi: „The Fate of Judaica in Hungary During the Nazi and Soviet 

Occupations”, In: Julie-Marthe Cohen, Felicitas Heimann-Jelinek, eds.: Neglected Witnesses. The Fate of 

Jewish Ceremonial Objects During the Second World War and After. Crickadarn: Institute of Art and 

Law, 2011. pp. 285–306.   
19

 Benoschofsky Ilona (Budapest, 1913 – Budapest, 1997) a Múzeum igazgatója 1964–1993 között. 

Részletesen lásd „A múzeum munkatársai 1909–1984” című fejezetben.  
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bevezető tanulmánya foglalkozik.
20

 A zsidó gyűjtemények története, alakulása nem 

szerepel a Magyar Tudományos Akadémia 1988-ban létrehozott Judaisztikai 

Kutatócsoportjának Komoróczy Géza által írt programjában
21

 sem, jóllehet a 

kutatócsoport és a kapcsolódó egyetemi tanszék mindvégig gondot fordított a 

kutatástörténet ezen aspektusára, és támogatta kutatásaimat.  

A budapesti Zsidó Múzeum intézménytörténetének, kiállításainak elemzése nem lett 

része sem Richard I. Cohen témában úttörő Jewish Icons című kötetének,
22

 sem a 

Bécsben megjelent, a közép-kelet-európai zsidó muzeológia eredményeit bemutató 

évkönyv-sorozatnak.
23

 Deme Katalin 2013-ban az aarhusi egyetemen megvédett doktori 

disszertációja foglalkozott a területtel, igaz, csak a közép-európai rendszerváltást követő 

időszakot bemutatva.
24

 E hiányok pótlása is dolgozatom bevallott célja.  

Módszertani megfontolások 

A téma kutatása közben azt tapasztaltam, hogy a judaizmus és a muzeológia 

jellegzetességei folyamatos kölcsönhatásban állnak, ezért a dolgozat szerkezetéhez is 

ilyen, „múzeumi” formát választottam: a zsidó muzeológia elméleti kérdéseiről szóló 

részeket a Magyar Zsidó Múzeum intézménytörténetének jelenségeiből, a „múzeumi 

vitrinekből” bontom ki. Ez a történeti folyamat önmagában is rámutat a magyarországi 

zsidó közösség önreprezentációjában megjelenő identitásváltozásaira, további elemzése 

pedig a zsidó muzeológia alapvető fontosságú kérdéseire, jelenségeire világíthat rá. 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.  

 

                                                 

20
 Benoschofsky Ilona: „A múzeum története”, In: Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor, szerk.: A 

budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. pp. 7–25.  
21

 Komoróczy Géza [et al.]: Program. MTA Judaisztikai Kutatócsoport/Center of Jewish Studies at the 

Hungarian Academy of Sciences, Értesítő. Budapest: MTA Judaisztikati Kutatócsoport 1(1988):10–19. 
22

 Richard I. Cohen: Jewish Icons. Art and Society in Modern Europe. London, Berkeley, Los Angeles: 

University of California Press, 1998. 
23

 Bernhard Purin, Hrsg.: Wiener Jahrbuch für Jüdische Geschichte, Kultur und Museumswesen. 1–2 

(1995–1996)  
24

 Katalin Deme: Die Entwicklung des jüdischen Museumswesens in Ostmitteleuropa: 1993–2012. Prag – 

Budapest – Bratislava. Kontinuität, Brüche, Neubeginne. (Diss. Aarhus Universitet, 2013)  
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Források 

A Magyar Zsidó Múzeum intézményi és gyűjteményi történetére vontakozó források az 

1964-es újraleltározással összefüggő folyamatok eredményeképpen rendkívül 

töredékesek.
25

 A történeti tudatosság felkeltésével és a múzeum alapításával kapcsolatos 

gondolatok és események viszonylag jól dokumentáltak a múzeumot létrehozó Izraelita 

Magyar Irodalmi Társulat 1895 és 1940 között évente megjelenő Évkönyveiben, és a 

korszak legfontosabb zsidó kétheti lapjában, az Egyenlőségben. Az 1911-től megjelenő 

Múlt és Jövő rendszeresen publikált a múzeum tárgyaiból, elsősorban illusztrációként 

használva a tárgyak fényképeit. Az alapítók személyes hagyatékai, levelezései szintén 

információban gazdag forrásai a múzeum intézménytörténetének. A múzeum iratainak 

egy részét 1964 után a levéltári gyűjtemény „történelem” kategóriájában leltároztak, 

nagyobb részét azonban egy bőröndben és több dobozban, jelöletlenül és a kutatás 

számára hozzáférhetetlenül találtuk meg a hitközség rendezetlen iratai között. Ezek 

tartalmazták egyebek mellett a donátoroknak írt köszönőleveleket. A gyűjtemény 

alakulásának folyamata lehetne a múzeum történetének legfontosabb forrása, annak 

ismerete, hogy mikor, mit tartottak megszerzésre érdemesnek és fontosnak a múzeum 

munkatársai, és fordítva: a múzeumot tárgyakkal gyarapítók mit szántak a közös 

történelmi örökség alakításában jelentős tárgynak, relikviának, dokumentumnak. A 

gyarapodási leltárak a múzeum szellemiségének legfontosabb forrásai, elemzésükkel 

ismerhetőek meg a gyűjteményeket alakító historiográfiai, művészettörténeti, 

kultúratörténeti folyamatok.
26

 Az 1964-es újraleltározás ezt a tudásbázist semmisítette 

meg azzal, hogy a tárgyakat tárgytípusonként, gyűjteménybe kerülésük módjának, 

időpontjának elhagyásával leltározták újra, s emellett nem őrizték meg az eredeti 

leltárkönyveket. Jelen kutatás legfontosabb eleme ezért egy leltár-rekonstrukció, azaz 

annak a listának az újraösszeállítása, amely a múzeum alapításától 1964-ig 

folyamatosan alakult. A rekonstruált leltár még nem teljes, a források hiánya miatt 

valószínűleg minden elemében nem is rekonstruálható újra. Több éves munkával eddig 

4106 tárgyat sikerült kétséget kizáróan azonosítani, megállapítani a pontos 

                                                 

25
 Ezt részletesen lásd a „Múzeum és emlékezet” című fejezetben.  

26
 Gail Feigenbaum, Inge Reist, eds.: Provenance. An Alternate History of Art. Los Angeles: The Getty 

Research Institute, 2012. 
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provenienciájukat. A munka során az eltérő forrásokból származó információ-morzsákat 

kell összeilleszteni. Az információk forrása:   

- A donációkról az Egyenlőségben megjelent rövid hírek. Ezek tartalmazzák az 

adományozó nevét és az adomány tárgyát többé-kevésbé pontosan leírva. Az 

eredeti leltári számok ebben a forrásban értelemszerűen még nem 

szerepelhetnek, de az adományozás dátuma a lap adataiból megállapítható.  

- Fabó Bertalan
27

 katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. Ez a 

forrás csak az 1920 előtt beérkezett tárgyakra vonatkozóan tartalmaz 

információkat, a leltári számok feltüntetésével.
28

 

- A múzeum 1916-ban megjelent teljes katalógusa
29

: ez tárgy-típusonként sorolja 

fel a tárgyakat, feltüntetve az adományozó nevét, de nem közli sem a 

donáció/vásárlás évszámát, sem az eredeti leltári számot.   

- Négy kötetnyi piros vászonba kötött leltárkönyv az eredeti kilenc kötetből. Ezek 

kézírással kitöltött gyarapodási leltárkönyvek, sajnos nem minden esetben 

minden adattal, azokat feltehetően a korabeli tárgyleíró-kartonok tartalmazták.
30

  

- A múzeum régi tárgyleíró-kartonjai. Ezek minden szükséges információt 

tartalmaznak, de csak nagyon töredékesen maradtak fenn: elsősorban 

Benoschofsky Ilona hagyatékában,
31

 aki a kartonok hátoldalát jegyzet-cédulának 

használta, teljesen más tartalommal.  

- Az IMIT Évkönyveiben évente megjelenő „A Magyar Zsidó Múzeum 

gyarapodása” címen megjelenő listák. Ebben a forrásban a tárgyak az 

adományozók abc rendjében szerepelnek, leltári számok nélkül. Ebből csak az 

adományozás éve és a donátor személye megállapítható.  

- A Libanon című folyóirat „Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása” 

címen megjelenő listái az 1938 és 1943 közötti időszakban. Ez a forrás 

                                                 

27
 Fabó Bertalan (Taktakenéz, 1868 – Budapest, 1920) ügyvéd, zenetörténész. Részletesen lásd „A 

múzeum munkatársai 1909–1984” című fejezetben.  
28

 MZSML VIII-1-3.1  
29

 A Magyar-Zsidó Múzeum Katalógusa. Első rész. Budapest: Franklin Társulat Nyomdája, 1915. és A 

Magyar-Zsidó Múzeum Katalógusa. Második rész. Budapest: Franklin Társulat Nyomdája, 1916. (a 

továbbiakban: Katalógus 1915–1916.)  
30

 MZSML VIII-1-3.2 
31

 MZSML XIX-278.  
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forrásérték és adattartalom szempontjából megegyezik az IMIT Évkönyveiben 

megjelenő információkkal.  

- Esetenként a tárgyakon is feltüntették a leltári számot, az adományozó adataival 

együtt. Ez elsősorban a papír-alapú tárgyakra igaz, a szertartási tárgyak, textilek, 

szobrok, festmények gyakran csak a kitörölt leltári szám nyomait tartalmazzák – 

néhány esetben azonban az információ mégis kinyerhető.  

- A múzeum fennmaradt iratanyagában található köszönőlevelek. Ezeket az 

adományozást követően írták a múzeum dolgozói az adományozóknak, 

megköszönve és meghatározva az adomány tárgyát, de a leltári számot csak 

néhány esetben feltüntetve. A dolgozók (elsősorban Balázs György,
32

 Fürst 

Aladár,
33

 Grünvald Fülöp,
34

 Kohlbach Bertalan,
35

 Mandl Bernát,
36

 Munkácsi 

Ernő
37

 és Naményi Ernő
38

) publikációi alapján, akik dolgozataikban esetenként 

feltüntették a hivatkozott tárgyak leltári számát is. Mihalik Sándor
39

 1937-ben 

készített katalógus-kézirata a Magyar Zsidó Múzeum ötvöstárgyairól.
40

 Ebben 

leltári számok nem szerepelnek ugyan, viszont nagyon alaposan leírja a 

tárgyakat, beleértve természetesen a Mihalik fő kutatási területéhez kapcsolódó 

ötvösség-történeti adatokat, ötvösjegyeket, városjegyeket, fém-finomsági 

jegyeket.  

- Az 1964-es és 1965-ös leltárkönyv megjegyzés-rovatában néhány esetben 

feltüntették az eredeti leltári számot, de nem minden esetben. Van rá példa, hogy 

                                                 

32
 Balázs György (Budapest, 1914 – Auschwitz, 1944) rabbi, a múzeum tudományos munkatársa. 

Részletesen lásd „A múzeum munkatársai 1909–1984” című fejezetben. 
33

 Fürst Aladár (Kismarton, 1877 – Tel Aviv, 1950), tanár. Részletesen lásd „A múzeum munkatársai 

1909–1984” című fejezetben. 
34

 Grünvald Fülöp (Sopron, 1887 – Budapest, 1964), tanár. Részletesen lásd „A múzeum munkatársai 

1909–1984” című fejezetben. 
35

 Kohlbach Bertalan (Liptószentmiklós, 1866 – Budapest, 1944), rabbi, tanár. Részletesen lásd „A 

múzeum munkatársai 1909–1984” című fejezetben.  
36

 Mandl Bernát (Szenice, 1852 – Budapest, 1940), tanár. Részletesen lásd „A múzeum munkatársai 

1909–1984” című fejezetben.  
37

 Munkácsi Ernő (Páncélcseh, 1896 – Balatonfüred, 1950), ügyvéd. Részletesen lásd „A múzeum 

munkatársai 1909–1984” című fejezetben.  
38

 Naményi Ernő (Nagykanizsa, 1888 – Párizs, 1957), közgazdász. Részletesen lásd „A múzeum 

munkatársai 1909–1984” című fejezetben.  
39

 Mihalik Sándor (Kassa, 1900 – Budapest, 1969), művészettörténész, 1946–1965 között a Magyar 

Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese.  
40

 Mihalik Sándor: Az Országos Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei, 1937. Kézirat, Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 66-os doboz. (A továbbiakban: Mihalik)  
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ez az információ helytelen: például Blatter Ábrahám vándorlókönyvén szerepel 

az eredeti leltári szám és a múzeum pecsétje, e szerint a tárgy a 910-es számon 

szerepelt. Fabó listája összehangban van ezzel, kiderül belőle, hogy a 

dokumentumot 1916-ban ajándékozta Blatter Lajos. Az 1964-es leltárkönyv 

megjegyzés-rovatában a 950-es eredeti leltári szám szerepel, ami forrásaink 

alapján egy tóraszekrény-függöny leltári száma volt.  

 

A leltár rekonstrukció készítése során a fenti forrásokból kinyert adatokat kell 

összevetnünk, és a tárgyak jellegzetességei alapján felismerni, hogy a sok esetben 

töredékesen megadott információk (pl.: „nagyapja arcképét adományozza”: [Kohn 

Schwerin Götz portréja], adományozta Adler Sári, régi ltsz.: 972.) alapján 

meghatározni, hogy melyik, jelenleg is a gyűjteményben lévő tárgyra vonatkozhat. A 

rekonstrukció minél teljesebbé válását követően megállapítható lesz az is, hogy mely 

tárgyak tűntek el a gyűjteményből akár a gyűjteményt ért háborús pusztítások és 

veszteségek miatt, akár azért, mert a történeti kontextust jelentő információk hiányában 

többé már nem tartották őket értékesnek, és ezért leselejtezték őket.  

Témaválasztás, személyes megfontolások 

1994 augusztusa óta dolgozom az akkor egyesített Magyar Zsidó Múzeum és 

Levéltárban levéltárosként és muzeológusként, kezdetben a levéltári gyűjteményben. 

Elsőként az 1972-ben megnyílt Magyar Zsidó Levéltár, és a Múzeumban 1910 óta 

gyűjtött iratanyag egységes rendszer szerinti rendezését kellett elvégeznem. A 

Múzeumban őrzött iratanyag egy része múzeumi nyilvántartási szabályok szerint, 

egyedileg leltározva szerepelt az 1964-ben induló leltárkönyvekben, jelentős részét 

azonban teljesen rendezetlenül találtam, jelentős részüket kartondobozokban és 

bőröndökben a padláson. A gyűjtemény fokozatos megismerése során lett nyilvánvaló 

számomra, hogy a dokumentumok gyűjteménybe kerüléséről szóló információk – 

melyek a leltárkönyvben nincsenek feltüntetve – mennyire hiányoznak a 

dokumentumok értékeléséhez, korrekt leírásához. Ugyanakkor az elvétve felbukkanó 

töredék-információk alapján kibontakozott a gyűjtemény kialakulásának története, a 

megtalált múzeumi levelezés alapján feltárult elődeim heroikus munkája, amellyel 

megszerezték, és egykor kiállították, publikálták a dokumentumokat. A háttérismeretek 
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bővítése érdekében végigolvastam a Múzeumról szóló korabeli újságcikkeket, 

publikációkat, tudományos kiadványokat, ahonnan a dokumentumok, múzeumi tárgyak 

eredetére vonatkozó információkat reméltem. A töredék információkat összerendezve 

létrejött egy több mint hétezer adatsort tartalmazó adatbázis, melynek alapján mára több 

mint négyezer tárgy és dokumentum eredetét sikerült azonosítani. 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 gyűjteményt 

létrehozó közösség emlékének semlegesítése. Ekkor lett nyilvánvaló, hogy a kialakuló 

leltár-rekonstrukció nem pusztán háttérinformációs adatbázis a gyűjtemény 

megértéséhez, hanem a Múzeum első periódusának (1910-1964) múzeumi emlékműve 

is egyben. Ugyanakkor a gyűjtemény folyamatos alakulásának, változó 

interpretációjának is fontos forrása; olyan forrás, amelyet további forrásokból, 

adatokból létre kell hozni, meg kell teremteni, hogy ennek alapján megérthető legyen a 

Múzeum intézménytörténete. Dolgozatomban e hatalmas adat-korpusz csak áttételesen 

szerepel, hiszen a gyűjtemény teljes katalógusának elkészítése önmagában is 

meghaladja a disszertáció terjedelmi kereteit.  

A dolgozat már majdnem elkészült, amikor 2014 novemberében kineveztek az akkor 

újraegyesített múzeum és levéltár igazgatójának. Ez különösen szenzitívvé teszi a 

dolgozatban megfogalmazottakat, hiszen elődeim munkáját, döntéseit érinti. 

Ugyanakkor így lehetőség nyílt arra is, hogy a Múzeum épületének felújítása 

időszakában a gyűjtemény alakulásának bemutatására vállalkozó „100 év – 100 tárgy” 

című kiállítást rendezhessünk. A kiállítás tulajdonképpen a dolgozat muzeológiai 

melléklete, térben, tárgyakkal, gyakorlatban megfogalmazott bemutatása a dolgozat 

elméleti fejezeteinek. A kiállított száz tárgy közé csak olyanokat válogathattunk a 

Múzeum rendkívül gazdag gyűjteményéből, melynek eredete, gyűjteménybe 

kerülésének módja már ismert, és amelyek együttesen feltárják a gyűjtemény 

sokszínűségét és alakulásának dinamikáját. A dolgozat végére csatolt fejezetben (100 év 

– 100 tárgy: A múzeumi leltár-rekonstrukció esettanulmányai) néhány itt kiállított tárgy 

esetén keresztül bemutatom, hogy milyen információ-töredékekből áll össze a múzeumi 

rekonstrukció.  
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Miben különbözik ez a múzeum?
41

  

A zsidó muzeológia sajátosságai 

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 elvész, emlékei elhalványulnak a rohamosan modernizálódó 

zsidó közösségi emlékezetből.
42 

A haszkalát (השכלה tk. zsidó felvilágosodás) megelőző 

zsidó közösségekben a közös tudás és a közös emlékek stabil kollektív identitást 

teremtettek, melynek a közösség minden tagja része volt, s melyben a közösség minden 

tagja osztozott.
43 

A közös emlékezetet az általánosan ismert szent szövegek, a Biblia és 

kommentárjai, valamint a közösségi jegyzőkönyvek őrizték és alakították. Ebben a 

közegben a zsidók túlnyomó többsége nyilvánvalóan tudta a diaszpora évszázadai alatt 

kialakult szerepét, feladatát, és krízishelyzetekben ezek tanulmányozásával kereste a 

megoldást.
44

 A modern nemzetállamok kialakulásával és a zsidók emancipációjával a 

zsidó közösségek korábbi autonómiája megszűnt, és a judaizmus az egész életet 

szabályozó rendszer helyett csupán a kultikus életet szabályozó vallás maradt.
45

 A zsidó 

közösségek különböző mértékben, de elszakadtak a zsidó hagyományoktól, az élet és a 

világnézet szekularizációja hatalmas változásokat hozott. 

Ebben a korszakban a zsidók (már nemcsak a zsidó közösség tagjaként, hanem 

egyénenként is, hiszen az emancipáció személyre szóló jogokat garantált) többféle 

lehetséges kulturális identitás közül választhattak: a judaizmus kereteiből kilépve 

betagozódhattak a többségi kultúrába, a többségi kultúra elemeinek integrálásával 

újraértelmezhették a zsidó kultúrát, vagy a zsidó történelmi és irodalmi örökség 

(újra)értelmezésével új, kulturális identitást is kialakíthattak.
46 

A kollektív emlékezet 

                                                 

41
 A cím a széderesti szertartás egyik részletére, a Ma nistana? (מה נשתנה, Miben különbözik ez az este?) 

kérdéssorra utal.  
42

 Richard Cohen: Nostalgia… pp. 43–94.  
43

 Jacob Katz: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada. 1770–1780. (Hungaria Judaica, 8.) 

Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.  
44

 David G. Roskies: The Jewish Search for a Usable Past. Bloomington and Indianapolis: Indiana 

University Press, 1999. pp. 1–2.  
45

 Leora Batnitzky: How Judaism Became a Religion. An Introduction to Modern Jewish Thought. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011. p. 112.  
46

 Jacob Katz: „German Culture and the Jews”, In: Jehuda Reinharz and Walter Schatzberg, eds.: The 

Jewish Response to German Culture. Hanover: University Press of New England, 1985. p. 93. 
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erodálódásával párhuzamosan a zsidó kultúra átörökítésének folyamatában is új 

lehetőségek jelentek meg,
47

 s ebben a folyamatban a történelem kutatása és 

megismertetése minden korábbinál nagyobb jelentőségre tett szert.
48

 Yosef Hayim 

Yerushalmi megfogalmazásában: „A zsidó múlt rekonstruálására irányuló modern 

kísérlet egy olyan időpontban veszi kezdetét, amikor a zsidó élet folytonossága súlyos 

törést szenved, s ami egyben a zsidó csoportemlékezet mindjobban fokozódó hanyatlását 

váltja ki. E folyamat során a történelem valami olyasmivé válik, ami korábban sose volt 

– a hitüket vesztett zsidók hitévé lesz.”
49

 

A magyarországi zsidó muzeológia sajátosságai 

A 19. század folyamán már megjelent néhány, a magyar zsidók történetével foglalkozó 

mű,
50

 s az Országos Rabbiképző Intézetben végzett rabbik között szép számmal találunk 

történészeket.
51

 A századfordulót megelőző évtizedben lassan, a nyugat-európai 

                                                 

47
 Vö: „A zsidók az emlékezet népe voltak mindaddig, amíg a világ felé nyitásuk szükségessé nem tette 

számukra (is) a történészeket.” Pierre Nora: „Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája.”,  

Aetas3 (1999) online kiadás  
48

 A zsidó történeti kutatások jelentőségéhez, a zsidó identitás „történeti fordulatához” lásd: Ismar 

Schorsch: From Text to Context. The Turn to History in Modern Judaism. Boston: Brandeis University 

Press, Tauber Institute, 2003. pp. 1–5.   
49

 Yosef Hayim Yerushalmi: Zachor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest: Osiris Kiadó, 2000. 

p. 91. 
50

 A teljesség igénye nélkül, az olvasottabbnak véltek: Rosenthal Móric: A zsidó és a korszellem 

Európában. Pest, 1841.; Zipser Mayer: „Die Jüdische Zustände unter der 150-jährigen 

Türkenherrschaft.”, Literaturblatt des Orients (1846–47); Zipser Mayer: „Zur Geschichte der 
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helyzethez képest megkésetten, de elindul a magyar zsidó történetírás,
52

 és 

megfogalmazódik a magyar zsidó múlt emlékei összegyűjtésének, „zsidó gyűjtemények 

tára” létrehozásának,
 

valamint a zsidó múlt emlékeinek összegyűjtésének, 

bemutatásának igénye.  

A „Gründerzeit” korának rohamosan iparosodó és polgárosodó világában a 

„történelem” iránt általánosan is megnövekedett igény mutatkozott, amit jól szemléltet 

az a tény, hogy a Magyar Történeti Társulat 1885-ben tartott első kongresszusának 

vezető témája is a „históriai tudat” volt.
53

 A „történeti érzék felkeltésének” lehetséges 

módszereit Rómer Flóris
54

 foglalta össze: történeti képek alkalmazása iskolák, otthonok 

falain, történelmi tárgyú képregények elterjesztése, színházi előadások, történelmi 

ünnepi menetek, történeti kiállítások, múzeumok, továbbá: köztéri szobrok, 

utcaelnevezések, emléktáblák avatása stb.
55

 Az 1895-96-ban megrendezett millenniumi 

ünnepségsorozat részeként helyi múzeumok sora alakult Magyarországon.
56

 Ebben a 

tágabb szellemi környezetben fogalmazták meg a magyar zsidó szellemi élet jelesei is a 

történeti források összegyűjtésének szükségességét: „Ideje, hogy a mi körünkben is 

valahára felébredjen régiségeink iránt az érdek és az érzék” írta Kaufmann Dávid
57

 

1884-ben,
58

 melyet 1896-ban Kohn Sámuel
59

 már társadalomtörténeti jelentőségűvé 

emel: „Nép, vagy felekezet, mely nem viseltetik kegyelettel múltja iránt, nem számíthat 

jövőre.”
60
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A magyar zsidó történetírás első komolyabb művében
61

 Kohn Sámuel a magyar zsidók 

eredetét a honfoglaló magyarsággal együtt érkező kazárok történetéhez vezette vissza,
62

 

mely tökéletesen illeszkedett a magyar zsidók „mózesvallású magyar” identitásába.
63

 A 

könyv akkor jelent meg, amikor a magyar zsidóság a modernizációra adható válaszok 

polarizálódása miatt súlyos válságon esett keresztül, s mindkét fél (ti. az ortodoxia és a 

neológia) igyekezett történelmi példákkal is alátámasztani vélt vagy valós igazát. Kohn 

1899-ben már együtt dolgozott Büchler Sándorral
64

 a magyar zsidók történetének 

második kötetén, mely a hatalmas érdeklődés ellenére sem készül el.
65 

 

A zsidó múlt rekonstruálása ebben az időszakban apologetikus felhangjai mellett
66

 

fontos szerepet tölt be az asszimilálódó zsidók identitásának alakulásában is. A 

múzeumot is létrehozó neológ tudományos elit ennek tudatában használja a történelmet 

az identitás-megtartás eszközeként: “A közönynek és erkölcsi gyávaságnak megtörésére 

legalkalmasabbnak látszott a zsidóság múltjának megismertetése, hogy a fenségesen 

szomorú emlékek, a gyász és dicsőség képei, Izrael kultúrhistóriai jelentőségének 

igazságai: fölemelő maga-becsülést gerjesztve, visszavezessék az elpártoltakat 

népükhöz.”
67

  

A modernizáció és a haszkala nyomán sokszínűvé váló zsidó közösségeknek új 

szimbólumrendszereket is kellett alkotniuk, amelyek segítségével lehetővé vált az új, a 

megváltozott körülményekhez hozzáigazított identitás alakítása, s annak 

kommunikálása a saját közösségnek csakúgy, mint a külvilágnak. A kommunikáció 

nehézségét jelentette, hogy olyan formát kellett találni, amellyel ugyanakkor lehetett az 
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egymástól már jelentős mértékben különböző zsidó kulturális csoportokhoz, s a zsidó 

kultúrát szinte egyáltalán nem – vagy még inkább félre – ismerő többségi, keresztény 

társadalomhoz üzenetet közvetíteni. Meg kellett találni azokat a szimbólumokat, 

szimbolikus intézményeket, ágenseket, melyek alkalmasak voltak a zsidó értékek 

megismertetésére és megbecsülésére a nem zsidók körében és erősítették a zsidóságban 

az önbecsülés érzését. Ezek egyike lett a zsidó múzeum, mely megpróbált választ találni 

arra a kihívásra, melyet a fenti problémák jelentettek. Mivel a múzeum intézményének a 

judaizmus kultúrtörténetében nincs hagyománya,
68

 ezért létrehozásukkor számos új 

kérdés és dilemma jelentkezett, s az ezekre kínált válaszok és megoldások, a zsidó 

múzeumok jellemzői alapján tovább árnyalható a múzeumokat létrehozó közösségek 

szellemi arculata, kulturális és történeti nézőpontja. A múzeumokkal összefüggésben a 

19. század végének zsidó társadalmat érintő szinte valamennyi kérdése is értelmezhető. 

Ezeket a múzeumokat és gyűjteményeket magas szinten integrálódott polgárok, 

értelmiségiek hozták létre, attól való reális félelmükben, hogy őseik kultúrájának általuk 

már nem megélt, tehát más módon nem továbbörökíthető részei mindörökre 

elveszhetnek, ha tudatos gyűjtéssel és megőrzéssel el nem raktározzák őket. Örökségük 

már nem élő elemeinek, identitásuk rejtett részeinek szimbólumait zárták vitrinekbe.  

 

A magyarországi zsidó muzeológiai gondolkodáshoz a fentiek mellett a konstruktivista 

nemzetelméletekből ismert tényezők is hozzájárultak: a magyarországi neológ 

tudományos elit igyekezett meghatározni azt a közös narratívát, amely hivatkozási 

alapot jelent a magyarországi zsidó önkép kialakításában csakúgy, mint az 

emancipációs és recepciós küzdelmek során. Nem állíthattak köztéri szobrokat, nem 

nevezhettek el utcákat, de az ünnepi alkalmakkor elmondott prédikációk, az iskolai 

tankönyvek által sugallt ideológia, vagy a korszakban virágzó hitközség–történetírás
69
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igyekezett a magyar zsidóság kollektív emlékezetét utólag is „hozzálojalizálni” a 

magyar történelemhez, utólag is igazolni az ezeréves jelenlétet és többé-kevésbé békés 

együttélést. Ebbe a folyamatba illeszkedett a zsidó múzeum megalapításának gondolata, 

melyet az 1910–es évek elején váltottak valóra.  

A Magyar Zsidó Múzeum története a zsidó múzeumok történetén belül is tanulságos, 

hiszen a magyar zsidó társadalomtörténetet reprezentáló intézményként a magyarországi 

zsidóság diverzitását is értelmeznie kellett, s a bemutatandó közösségkép 

meghatározásánál állást kellett foglalnia a különböző csoportok reprezentációs arányai, 

azok interpretációja kérdésében.  

Magyarországon ért össze kelet és nyugat, ez volt a leginkább olyan terület, ahol az 

európai askenáz közösségek sokszínűsége néha egyetlen városnegyedben, akár egyetlen 

utcában megfigyelhető volt. Történelmi hagyománya van ennek, hiszen Magyarország 

török megszállása idején például Budán négy különféle rítus szerint imádkozó zsidó 

közösség létezett, voltak askenázok és szefárdok, sőt szír zsidók is. Magyarországon a 

16. századtól napjainkig ugyanezt tapasztaljuk a nem–zsidó közösség esetében is: 

sokféle szempont szerint lehet a magyar társadalmat szinte fele–fele arányban 

kibékíthetetlen ellentétek köré vonni, s ennek része a zsidó társadalom megítélése is. A 

magyarországi zsidók történetében ugyancsak ezt láthatjuk, nem véletlen, hogy a 19. 

század folyamán a zsidó közösség irányzatok szerint részekre szakadt. Budapesten 

legnagyobb számban a német reformnál konzervatívabb neológok jelentették a 

többséget, de jelen voltak az ortodoxia, és a kelet-európai haszidizmus képviselői is.  

A nyugati és a keleti modell eltér a modernizáció és emancipáció kérdésében: míg 

nyugaton a zömmel középosztálybeli zsidó társadalom találkozott a polgári 

jogegyenlőség eszméjével, addig keleten a zsidók a tradicionális, konzervatív társadalmi 

modell részei voltak, melyben polgári értékekről kevés szó esett.
70

 A magyar zsidó 

közösség a nyugati és keleti modellek határán volt, így mindkettővel érintkezett, ezért 

nem vonhatta ki magát teljesen egyik modell hatásai alól sem. Itt erősebb volt a 

szakadás a kettő között, élesebbek a kontúrok. Erre a tényre a zsidó múzeumnak is 
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reflektálnia kellett azzal, hogy gyűjteményében, állandó kiállításain milyen arányban, 

milyen hangsúlyokkal, mit mutathat be.  

 

A zsidó múzeumok alapításakor uralkodó múzeumeszmények szerint a múzeumnak 

(elsősorban a nemzeti múzeumoknak) epikus funkciója van, azaz a tárgyakon keresztül 

beszélik el a nép, közösség történetét, általában a történetírók által már megfogalmazott 

kánon szerint.
71

 A zsidó múzeumokat a múzeumok elterjedése (19. század első fele) 

után közel egy évszázaddal (20. század első évtizedei) alapították, hasonló okok és 

elvek alapján, mint az emberiség közös civilizációját bemutatni szándékozó nagy 

enciklopedikus múzeumokat (Louvre, British Museum, Metropolitan Museum of Art) 

vagy a nemzetállamok közös kulturális emlékezetének megőrzésére hivatott nemzeti 

múzeumokat. Az általános múzeumok azonban legkésőbb a 19. század végére 

szakosodtak, s korábban egységes, enciklopedikus gyűjteményeikből kiváltak a 

néprajzi, a szépművészeti vagy az iparművészeti gyűjtemények (Magyarországon: 

1873: Iparművészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum). A zsidó 

múzeumokban ez a szétválás nem történt meg, gyűjteményeik a mai napig az 

alapításkorabeli elvek szerint épülnek, s csak az interpretáció hangsúlyai jelentenek 

különbséget.  

A zsidó népiség
72

 (Volk) kérdéseiről folytatott viták, – azaz hogy a zsidó közösség 

pusztán vallásában eltérő felekezet, vagy külön nemzetiséget, népcsoportot alkot – 

határozták meg a zsidó múzeumok jellegét, azaz a tárgyak döntően művészeti vagy 

etnográfiai értelmezését. Az első zsidó múzeum, a bécsi 1895–ben elsősorban az 

elvesztett zsidó múlt elemeinek összegyűjtését, nosztalgikus felhangú bemutatását 

vállalta.
73

 A frankfurti zsidó múzeumot létrehozó „Gesellschaft zur Erforschung 

jüdischer Kunstdenkmäler” által megfogalmazott célok között elsődleges a zsidó 

művészet és a zsidó motívumkincs tanulmányozásához szükséges példatár 
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összegyűjtése.
74 

Az egy évvel később (1898) Hamburgban megalapított „Gesellschaft 

für jüdische Volkskunde” ugyanakkor a zsidó néprajz tárgyainak kutatását tűzte 

zászlajára,
75

 első közzétett gyarapodási listái szerint ugyanolyan tárgyanyag alapján, 

mint a bécsi és a frankfurti társintézmények.
76

 1903–ban Danzigban Lesser 

Gieldzinski
77

 gyűjteményére alapuló múzeum nyílt meg, majd a prágai múzeumot 

létrehozó és fenntartó egyesület, „Verein zur Gründung und Erhaltung eines jüdischen 

Museums” alakult meg 1906–ban. A közvetlen indíték Prágában a városrendezési 

munkálatok során lebontandó zsinagógák tárgyi emlékanyagának megmentése volt. 

1908–ban alapította meg An-Sky (Shlomo Rappaport)
78

 a „Jüdische Historische und 

Ethnographische Gesellschaft”–ot, mely ukrajnai, volhíniai és podóliai kutatási 

eredményeit Szentpéterváron mutatta be. Lembergben 1925–ben a „Gesellschaft für die 

Erhaltung jüdischer Kunst” mutatta be gyűjteményét. Mindezekkel párhuzamosan 

Jeruzsálemben a Becálél Akadémián is gyűjtötték a zsidó kreativitás korábbi emlékeit, 

melyek alapján a jisuv művészetét kívánták megteremteni.
79
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Mit gyűjtsön egy zsidó múzeum, mik a zsidó tárgyak?  

A judaizmus tárgyakkal kapcsolatos hagyománya 

A zsidó múzeumok gyűjtési körébe természetesen a zsidók környezetét jelentő és a 

judaizmus tanításaihoz kapcsolódó tárgyak tartozhatnak. A második Szentély pusztulása 

óta ugyanakkor a judaizmus központi elemévé a „törvény” lépett, s ezért a zsidó népet 

történelme során elsősorban a törvényt rögzítő írás, az írásnak fizikai megjelenése és 

tartalma érdekelte, s kevesebb figyelmet fordítottak a vizualitásra.
80

 Ugyanezt támasztja 

alá a zsidók rendkívüli (legalábbis a korabeli társadalmakhoz képest) mobilitásában 

rejlő, tárgyakra leselkedő veszély, azaz a sok helyváltoztatással és költözéssel a fizikai 

valóságukban megjelenő tárgyakat érintő kevesebb figyelem, amely helyett a virtuális 

tartalmak felértékelődhettek. A szigorú vallástörvényi (halakhikus) szabályokat követő 

judaizmus rendszerében a zsidó tárgyakra vonatkozóan többféle szabályozási szint 

létezik, s ezeket a közösségek meglévő diverzitásától függetlenül a zsidó világ 

egészében egységesen elfogadják.
81

  

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. A kérdés analógiája (Mi a teendő a rituális használatra már 

nem alkalmas tárgyakkal?) már a talmudi időkben felmerült, s az erre adott válaszok a 

zsidó szertartási tárgyak első kategorizálását jelentik. A Talmud a zsidó szertartási 

tárgyakat két nagy csoportra bontja: a „szentséget hordozó” (תשמישי קדושה / tasmisé 

kedusa) tárgyakra és azokra, melyek a parancsolatok, egyes rituálék végrehajtását 

segítik, de nincs immanensen hozzájuk kapcsolódó „megszenteltség” (תשמישי מצווה / 

tasmisé micva).
82

  

Az első kategóriába a Tóratekercs, és azok a tárgyak tartoznak, melyek a Tórával, a 

Tóra betűivel közvetlen kapcsolatban állnak. Ide tartoznak a Tóra felöltöztetéséhez 

használt textilek, a tóraszekrény függönyök, az asztal, amelyre a felolvasáskor a 
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tekercset elhelyezik. Ebbe a csoportba tartozik a tfilin, a mezuza pergamenje és tokja. 

Ugyanebbe a kategóriába tartozik minden olyan szöveg is, amely a négybetűs istennevet 

tartalmazza, ezeket az említett pergamenekkel együtt használhatatlanná válásuk esetén 

el kell rejteni, azaz genizába kell helyezni (vö: גנז ’ganaz’ elrejt) majd temetni. A 

múzeumokban ez a vallási életben még oszthatatlan kategória két csoportra bontható: a 

szent szövegeket tartalmazó pergameneken kívül (Tóra, tfilin, mezuza) a többi tárgyakat 

restaurátor, konzervátor felújíthatja, restaurálhatja, de az esetlegesen eltávolított 

elemeket ebben az esetben is illendő eltemetni.
83

  

A zsidó szertartási tárgyak másik csoportja a vallási gyakorlatot segítő tárgyak, azaz 

amelyek segítségével egy-egy parancsolat elvégzése teljesíthető. Ebbe a kategóriába 

tartoznak a kiddus-serlegek, a gyertyatartók, a szédertálak, a sófár, a szukkoti sátor 

elemei, a szukkoti csokor elemei, a fűszertartók, etc. Ezek jelentős része állandóan, 

évről évre használható tárgy, akár generációról generációra örökítve, míg más része (pl. 

a szukkoti sátor és csokor) az ünnep végeztével használhatatlanná válik, és általában 

nem örökítik tovább.
84

  

Ez a szabályozás csak a szakrális tárgyak kezeléséről szól, szabályozása alig néhány, a 

zsidó rituális életben kiemelkedően fontos tárgyat (a szent szövegek részleteit 

tartalmazó pergamentekercsek) érint, s a tárgyak jelentős részéről egyáltalán nem 

rendelkezik. A többi tárgyra nem igazán vonatkoznak előírások, a halakha által 

mindössze a sabbatkor és a hanukkakor gyújtandó fényekre (mennyiségére, 

sorrendiségére, az égő anyagok milyenségére, de nem a gyertyatartóra magára!) van 

előírás, illetve szabályozott az áldások miatt a szombaton vagy ünnepnapokon 

fogyasztandó ételek és a bor minimális mennyisége, ezáltal áttételesen a serleg mérete. 

85
 Szabály még, hogy a szukkoti csokor részét képező etrog gyümölcs csak akkor kóser, 

azaz rituálisan használható, ha a csúcsa ép, valamint a már említett pergamentekercsek 

akkor használhatóak, ha valamennyi rájuk írt betű tökéletesen olvasható. Ezért ezeket a 
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tárgyakat hagyományosan nagy körültekintéssel, óvatosan tárolják, de a tárolóedény 

formájára, vizuális megjelenésére nincs szabály. Az összes többi tárgyra, a zsidó életben 

előforduló kellékekre gyakorlatilag sem előírás, sem szabály nincs, ezért ezeknél 

érvényesülhetnek a környezeti hatások, az egyes közösségekre jellemző megformálási, 

díszítési módok.
86

 Ezek használata, díszítése és lehetőség szerinti legnemesebb anyagok 

használata hidur micva (רהידו מצווה ), azaz a parancsolatok teljesítésének megszépítése, 

kiteljesítése,
87

 de nem maga a parancsolat teljesítése, amit általában tárgyak nélkül is 

lehetséges. A tárgyak megjelenítésében így csak az anyagokra vonatkozó, formai vagy 

ikonográfiai korlátozás lehetősége maradt, de ezen a téren az egyébként szigorú rabbik 

is meglehetősen liberális döntéseket hoztak.
88

 A zsidó szertartási célra használt tárgyak 

egy jelentős csoportjára (serlegek, kannák, tálak, perselyek, etc.) jellemző, hogy 

eredetileg más, profán célra készült tárgyak, melyeken esetleg egy-egy héber donátor-

felirat, vagy héber idézet jelzi az új funkciót. Ennek példája a Pesti Chevra Kadisa lévita 

kannája,
89

 melyet héber donációs felirata szerint 1845-ben ajándékozott Rosenthal 

Salamon
90

 és neje. A kanna a beütött ötvösjegy szerint akkor már közel kilencven éves 

volt, és formája, mérete alapján eredetileg feltehetően kávés, vagy tejszínes kannaként 

használhatták. Ugyanezt a jelenséget láthatjuk a protestáns gyakorlatban is, ennek 

eredménye például, hogy a nagykanizsai közösség pontosan ugyanolyan, 17. században, 

német nyelvterületen készített kiddus-serleget használt,
91

 mint amilyen úrasztali kelyhet 

láthatunk a sárospataki református gyűjteményben.
92

 A két tárgy között a vizuális 

különbség csak a donátorfeliratok nyelvében (héber / magyar) van.  
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Az antropológiai-muzeológiai közelítés alapján szintén több csoportba oszthatjuk a 

zsidóság tárgykultúráját, mely ebben az esetben bővebb, mint a szertartási tárgyak 

kategóriája. Első csoportba a zsidóságot közvetlenül „jelző” tárgyak kerülnek, amelyek 

jellemzően elsősorban a vallásgyakorlathoz kapcsolódnak. Ezek a tárgyak eredeti 

funkciójukban kizárólag zsinagógákban és zsidó lakásokban találhatóak, ilyenek a 

szombati és ünnepnapi gyertyatartók, héberbetűs imakönyvek, mezuza az ajtófélfán, etc. 

Ezek léte vagy nemléte utalhat a család vallásos értékrendjére, de látható hiányuk nem 

jelenti azt, hogy a lakás használói nem kötődnek a zsidó hagyományhoz, csak ez 

esetben a hagyomány más rétegeihez kapcsolódnak.  

A lakásokban található tárgyak második csoportja külső megjelenésében azonos a nem 

zsidó lakások hasonló tárgyaival, de a zsidó tradíciónak megfelelően más jelentést is 

hordozhatnak. Ilyenek például a főzéshez használatos edények, melyek vizuális jegyeik 

alapján teljesen egyformák, de a kóser főzési szabályokat követő háztartásokban 

elterjedt jelölési mód, hogy a piros zománcú lábasok a piros csíkos konyharuhák etc. a 

húsos étkezésekhez, míg a kék díszítésűek a tejes ételekhez szokás használni. Ekként a 

tárgyak eredeti funkciójukon túl arra is szolgálnak, hogy egy vallási előírás 

teljesítésének eszközei legyenek.
93

 A tárgyak harmadik – legnagyobb – csoportja 

teljesen azonos a nem zsidó lakásokban lévőkkel, esetleg elrendezésük, mennyiségük, 

etc. utalhat a család zsidó eredetére, de ebben az esetben a tárgyak már csak a kulturális 

tradícióhoz kötődnek.
94

  

A zsidó múzeumban gyűjtött tárgyak lehetséges körét bővíti és árnyalja a zsidó 

művészet fogalmába tartozó tárgyak meghatározásáról a 19. század utolsó évtizedeitől 

folytatott tudományos diszkusszió. E viták összegzése
95

 csak a 20. század derekára 

kristályosodott ki, e szerint a zsidó művészet körébe tartozhat minden ami: a) zsidó 

művészek által készített alkotás, b) zsidó témákat bemutató művészet, c) a zsidó 

szertartási tárgyak művészete, d) a zsidó népművészet körébe sorolt tárgyak, e) 
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„metafizikus” judaika. Ez utóbbi kategóriát Harold Rosenberg
96

 művészetkritikus a 

„jövő zsidó művészeteként” nevezte meg,
97

 és tulajdonképpen azok a filozofikus 

tartalommal bíró művek tartozhatnak ide, melyek a második parancsolat szigorú 

értelmezéséből fakadóan a vizuális művészet egyfajta meghaladását is jelenthetik.
98

 

 

Zsidó szertartási tárgyak megnevezésének alakulása Magyarországon 

A judaizmus vizuális és tárgyi világának első leírásai a múzeum intézményének 

kialakulásával párhuzamosan jelennek meg, elsőként a Magyar Történeti Ötvösmű 

Kiállítás katalógusában, majd egyre inkább a Zsidó Múzeum alapításával kapcsolatos 

cikkekben, leírásokban. Ezek a tárgyak a 19. század utolsó évtizedéig kizárólag 

zsinagógai vagy otthoni rituális használatban voltak, ezért a korszakban nem volt még 

rögzített magyar megnevezése a tárgyaknak. Elsőként a Magyar–Zsidó Múzeum 1916–

ban megjelenő katalógusában
99

 tapasztalható az a törekvés, hogy az azonos tárgyakat 

következetesen ugyanazon magyar névvel nevezzék meg. A tárgyakról publikáló 

szerzők a hagyományos héber megnevezések – melyek szintén nem minden esetben 

egységesek! – mellett fokozatosan alakították ki a judaika tárgyi világának 

fogalomkészletét.  

Tóraszekrény függöny 

A tóraszekrény függöny a zsinagógai tér és a tóratekercsek befogadására szolgáló 

szekrény vagy falfülke elválasztására szolgál. A tárgy héber neve כתופר  (’parokhet’ / 

függöny) a bibliai Szentély leírásának terminológiájára, a Szentek Szentjét elválasztó 

függönyre vezethető vissza.
100

 A tárgy első leírására az 1896-os katalógusban
101

 került 

sor, ott Frigyszekrény-függönyként leírva őket. A tóraszekrény függönyökhöz néhány 

esetben rövid felső kárpit kapcsolódik, mely a 17. században, Kelet-Európában jelent 
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meg a zsinagógák berendezésében. A kis kárpit neve כפורת (’kaporet’ / kárpit), ami 

eredetileg a bibliai frigyláda fedelét jelenti.
102

 A tárgyat elsőként szintén az 1896-os 

katalógus ismerteti, ott askenáz kiejtési gyakorlatnak megfelelő „kaporesz” alakban. A 

Múzeum első katalógusa egyszerűen „függöny” és „kárpit” néven nevezi meg a 

tárgyakat, és a későbbi leírások is a Tóraszekrény/Frigyszekrény-függöny alakot 

használják.  

Tórakorona  

Hagyományos elnevezése כתר (’keter’ / korona) vagy  עטרה (’atara’ / korona). A כתר 

elnevezés a Pirke avot
103

 szóhasználatát követi, és a szertartási tárgyakon megjelenő 

korona motívumok mellett is erre utal a כ ת (= tóra koronája) rövidítés. A tórakorona, 

mint tárgy elnevezése hagyományosan a másik, עטרה alak.
104

 Magyar megnevezése 

általában egységesen korona, hiszen az európai koronaformák – uralkodói és heraldikus 

koronák – formai jegyeit követő tárgyakról van szó. Az Ezredéves Országos Kiállítás 

katalógusában
105

 két helyen az askenáz kiejtési gyakorlatnak megfelelően „keszer”-ként 

írják le. Ebben az esetben azonban nem a hagyományos korona-formájú tórakoronákat 

nevezik meg ekként, hanem az óbudai hitközség két különleges, rimon-párral 

kombinált, ovális abroncsú tórakoronáját,
106

 ami a többi kiállított tórakoronához képest 

különlegesnek és szokatlannak tűnt, ezért fordulhattak a zsidó közösségben használt 

tradicionális elnevezéshez. A Zsidó Múzeum katalógusaiban, tárgyleírásaiban 

egységesen tórakorona megnevezésseltalálkozunk.  

Tóravért 

A tóravértek alkalmazásának gyakorlata csak a 16. századtól terjedt el, ezért a tárgynak 

rögzült héber elnevezése nincs. Bató J. Lipót
107

 1906-ban megjelent művében
108

– ציץ 

ként (’cic’ / lemez) nevezi meg, mely elnevezés Áron főpapi süvegének arany lapjára 
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 Bató J. Lipót: Adalékok az ó-budai hitközség és chevrák történetéhez. Budapest: Athaeneum, 1906. 
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utal.
109

 Vadász Ede
110

 1909-ben megjelent, a Dohány utcai zsinagóga szertartási tárgyait 

is leíró munkájában
111

 a tóravérteket a főpap mellvértjével hozza összefüggésbe, amikor 

a ׂשןוח  (’hósen’ / mellvért) elnevezéssel
112

 írja le ugyanezt a tárgytípust, amit magyarra 

vértnek fordít. Az 1884-es Történeti Ötvösmű Kiállítás átvételi elismervényein
113

 

minden listán másként szerepel: Egger és társa
114

 „Thora tábla”-ként, Mendl Manó és a 

Laczkó testvérek „Tízparancsolat”–ként adják át tóravértjeiket. Utóbbi elnevezés 

nyilvánvalóan a tóravértek díszítésében gyakori szimbólumra, a mózesi kettős 

kőtáblákra utal. Az óbudai zsidó közösségtől átvett tárgyak listáján „tóra előlapja”-ként 

írják, míg a nagykanizsai hitközség egyszerűen „lemez”-nek írja le, ami a közösségben 

használt ציץ tükörfordítása. A katalógusban a Tóra–tábla elnevezést használják. 1896–

ban feltehetően német hatásra Tórapajzsnak, Tóravértnek nevezik, ami a német Schild 

tükörfordítása. Mandl Bernát 1913–ban
115

 a Tórapajzs (vért) megnevezést használja, 

majd az időközben megalapított Magyar–Zsidó Múzeum hivatalos katalógusában már 

egységesen Tóra–vért néven írják. 

Rimon-párok  

A rimon-párok a Tóra legkorábban kialakult díszítményei. Hagyományos héber 

elnevezésük ( מוניםרי ) (’rimonim’ / gránátalma) első említése Majmonidész
116

 Misné 

Torájában jelenik meg.
117

 Ez az elnevezés a tárgyak szimbolikus tartalmára, a 

gránátalmára utal. Bató J. Lipót 1906-ban héberül כלי קודׁש (’klé kódes’ / szent edények) 

néven, magyarul pedig dísztornyocskákként nevezi meg őket. Vadász Ede nem egyetlen 

szóval nevezi meg a rimon-párokat, hanem körülírja: „csöves nyelű, többnyire 

koronákat ábrázoló, és gyakran csengetyűs nemes fémdísz”-ként leírva őket.
118

 Az 
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1884-es kiállítás átvételi elismervényeiben a funkcióra utaló megnevezéseket közölnek 

az adományozók: „thora–vég” (Óbuda), „Thora díszítmény”, (Nagykanizsa). 1896–ban 

a héber elnevezés askenázi kiejtési gyakorlatának megfelelően, „kelekodesz”–ként 

szerepelnek a jegyzékben. Az 1912–ben megrendezett vasvármegyei kiállítás
119

 

„csengettyűállvány”-nak nevezi a rohonci hitközségtől átvett rimon-párokat. Mandl 

Bernát zsidó tanítókhoz intézett 1913–as felhívásában
120

 „csengettyűs tornyocskák”–

ként nevezte meg a tárgyakat, de zárójelben odaírta, hogy rimonokról van szó. A 

Magyar Zsidó Múzeum 1916–os katalógusban egységesen tóradísznek nevezik, 

egyetlen esetben mellé írva a hagyományos héber név magyar átírását: klé kódes is.
121

 

Ez azért figyelemre méltó, mert a megnevezett itáliai rimon-páron
122

 megjelennek a 

jeruzsálemi Szentély berendezési tárgyai, azaz mindazok a tárgyak, melyekre az 

elnevezés hagyományosan utal. Ehhez az értelmezéshez illeszkedik Vadász Ede leírása 

is, aki a „tóradísz כלי קודׁש-nak nevezett „suitje”-ként, összefoglalóan nevezi meg a 

Tóratekercs összes ezüst-dekorációját ezen a néven.
123

  

Jad  

A tóramutatók használatára a koraújkortól vannak adatok. A ma ismert, kinyújtott 

mutatóujjú jobb kézben végződő alak legkorábbi fennmaradt példánya 1488-ban, 

Ferrarában készült.
124

 Újabb kutatások arra utalnak, hogy a keleti zsidók körében is 

ismert a tóramutató használatának gyakorlata, igaz, ez nem emlékeztet az emberi kézre, 

hanem egy feliratos pálca.
125

 A tárgy hagyományos megnevezése a formájára utal: יד, 

(’jad’ / kéz) azaz kéz héberül. Vadász Ede „mutató újj”-at ír; az 1884-es katalógus 

félreértelmezését itt nem említve,
126

 a többi szerző a tárgyat egységesen tóramutatónak 

nevezi meg.  
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Kelyhek és serlegek  

Mivel a zsidó rituális gyakorlatban használt serlegek csak felirataikban, esetleg 

ikonográfiai jegyeikben különböznek a nem zsidó környezetben használt serlegektől, 

így ezek megnevezése jellemzően követi az általános gyakorlatot. Ezen tárgyak 

megnevezésbeli megkülönböztetésére egyedül Bató J. Lipót tett kísérletet 1906-os 

tárgyjegyzékében, ahol egy serleget a hagyományos כוס (’kósz’ / pohár, serleg) 

megnevezés helyett גביע-ként (’gavia’ /serleg) említ. Ez utóbbi bibliai szó, József 

történetében szerepel,
127

 és a Bató által leírt serlegen
128

 a donátorfeliratban is szerepel, 

ezt a tárgyat tehát az azt használó óbudai közösség is ekként ismerte. A kifejezés ezen 

kívül a judaika magyarországi leírási gyakorlatában nem jelenik meg, jóllehet napjaink 

héber nyelvhasználatában elterjedt kifejezés.    

Persely 

A perselyek megnevezésében ugyancsak Bató J. Lipót használ két olyan kifejezést,
129

 

melyekkel nem találkozunk más tárgyleírásokban. Az általa használt קופה (’kupa’ / 

persely) megnevezés az adománygyűjtő-eszközökre általánosan használt a hevra 

kadisák és a hitközségek jegyzőkönyveinek szövegében, de nem találkozunk vele a 

tárgyleírásokban. Ugyancsak az adománygyűjtő perselyekre használja a קלפי (’kalpi’ / 

edény) kifejezést, mely misnai szó,
130

 és tárgyakra vonatkozó használatára nincs más 

adatunk.  

Fűszertartó  

A szombatot búcsúztató havdala (הבדלה) szertartás során szagolt illatos fűszerek 

tárolására csak a 16. században jelennek meg speciálisan erre a célra készített tárolók.
131

 

A tárgy első írott említése német nyelvterületen, a frankfurti ötvöscéh jegyzőkönyvében 

maradt fenn 1532-ből, németül: „Rauchfass”, mely mellett megjelent a „Besomimturm” 

elnevezés is. Ugyancsak itt szerepel a tárgy korabeli másik elnevezése: „Hadas”, mely 

                                                 

127
 1Mózes 44:2  

128
 Ma a MZSML 64.460 leltári számon szereplő serlege.   

129
 Bató J. Lipót: i.m. p. 31.  

130
 Joma 4:1  

131
 Franz Landsberger: „The Origin of the Ritual Implements for the Sabbath”, In: Joseph Gutmann, ed.: 

Beauty in Holiness. Studies in Jewish Customs and Ceremonial Art. Michigan: Ktav Publishing House, 

1970. pp. 167–203.  



34 

 

a havdala során használt fűszerre, a mirtuszra (héberül: הדס ( utal.
132

 Ezzel az 

elnevezéssel a találkozunk Vadász Ede leírásában is: „fűszerek הדס nevű filigrán 

tartányai”.
133

 Ezzel az elnevezéssel a múzeumi tárgyleírások során nem találkozunk, 

jóllehet a nagykanizsai zsidó közösség fűszertartóján
134

 bevésve ez az elnevezés 

szerepel. Mandl Bernát 1913-ban összeállított listájában „havdala-szelenceként” említi 

a tárgytípust. A héber beszamim (בׁשמים) elnevezés köszön vissza latinizált változatban a 

Magyar Zsidó Múzeum egyik tárgyleírásában: „fűszertartó pszomium…”.
135

   

Gyertyatartók  

Mivel a gyertyatartók is általánosan ismert tárgyak voltak, megnevezésük magától 

értetődő. A menóra (מנורה) alakot a hanukkai fények meggyújtására használt eszközökre 

használják. A hanukkai gyertyatartó elnevezésére használt „hanukkija” kifejezés a héber 

nyelvújítás terméke, elsőként 1923-ban jelent meg nyomtatásban.
136

 Magyarországon 

használata csak a rendszerváltást követően terjedt el. A szombati gyertyatartók ma 

általánosan használt héber elnevezésével (פמוטים / ’pamutim’) a magyarországi judaika 

leírásokban nem találkozunk.  

Egyéb tárgyak  

A zsidó múzeumokban gyűjtött egyéb tárgyak megnevezésében a magyar nyelvben 

általánosan használt kifejezésekkel találkozunk, melyeknek nincs különösebb 

judaisztikai vonatkozása. (Templomi gyertyatartó oszlop, templomi menóra, 

örökmécses / נר תמיד , fali gyertyatartó, fali halotti mécsestartó szekrény, sófár / שופר, 

mohelkés / סכין המוהל, serleg).  
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Judaika nyilvános térben – történeti kiállítások Magyarországon, 1884, 

1896  

 

„Ama kis könyvecske s ez az éppen nem elegáns szekrény a mi ötvösműkiállításunkon 

csírái egy új tudománynak, a középkori zsidó művészet történetének.” – írta az 1878-as 

párizsi kiállítás katalógusáról
137

 és a Magyar Történeti Ötvösmű Kiállítás judaika 

vitrinjéről a zsidó művészettörténet egyik első tudósa, Kaufmann Dávid, a budapesti 

Rabbiképző Intézet professzora.
138

 

A Történeti Ötvösmű Kiállítás judaikái, 1884 

Európában, szekuláris környezetben, nyilvánosan először az 1878-as párizsi 

világkiállításon volt látható judaika. A Palais du Trocadero-ban a Strauss-gyűjtemény 

nyolcvankét tárgyát állították ki: ezeket Isaac Strauss
139

, a Második Császárság udvari 

báljainak zeneigazgatója kelet-európai utazásai során gyűjtötte össze. Az első olyan 

judaika kiállítás, ahol a bemutatott tárgyak nem egy magángyűjtemény darabjai, hanem 

a kiállítás céljára összeállított kollekció részei voltak, a Magyar Történeti Ötvösmű 

Kiállítás második termében volt látható, 1884-ben. Az 1872–ben alapított Iparművészeti 

Múzeum első tematikus kiállítása az 1882–es könyvészeti kiállítás volt, ezt követte a 

Ráth György javaslatára megrendezett Történeti Ötvösmű–kiállítás 1884–ben. A 

nagyon jelentős minisztériumi segítséggel
140

 összeállított tárgy–együttest a Magyar 

Nemzeti Múzeum Képtárának termeiben mutatták be. Összesen 380 kiállító 7728 

tárgyát állították ki, tematikus csoportokban,
141

 s azon belül kronologikus rendben 
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bemutatva. A zsidó tárgyak a második teremben, az egyházi és a szláv tárgyak között 

kaptak helyet.
142

 

A budapesti kiállításon viszonylag későn merült fel a judaikák szerepeltetésének 

lehetősége. A tervezés részleteiről, a judaikák kiállításának indítékairól nem maradtak 

fent források, de az Iparművészeti Múzeum kiállítással kapcsolatos levelezéséből 

nyilvánvaló, hogy az eredeti tervek szerint a judaika bemutatása nem szerepelt, a tervek 

szerint 1884 februárjától látogatható kiállításra (mely végül csak májusban nyílt meg), a 

zsidó közösségek tárgyai csak a tervezett megnyitó után, koratavasszal, a nagykanizsai 

tárgyak csak áprilisban érkeztek be.
143

  

A kiállított 43 judaika zöme zsinagógai szertartási tárgy, melyek elsősorban a Tóra 

díszítését szolgálják. Bemutattak tizennégy tóravértet, nyolc rimon-párt és egy pár 

nélküli rimont, három tórakoronát, három, különféle neveken megnevezett kelyhet, két 

tóramutatót, és egy–egy tóraszekrényt, fűszertartót, és eljegyzési gyűrűt is. Szerepel 

még a kiállított judaikák listájában egy „illatszertartó oltárdísz” (37. tétel) is, amely 

minden bizonnyal tévedésből szerepel az „izraelita egyházi szerek” között.  

Mivel a kiállítás az ötvösművészetet kívánta bemutatni, így csak nemesfém tárgyakat 

állítottak ki, ezért a judaizmus legfontosabb tárgya, a Tóra és kommentárjai nem 

jelenhettek meg.
144

 Ugyanakkor a Tórával kapcsolatos tárgyak abszolút dominanciája 

látszik, ami abból is adódhatott, hogy a zsidó közösség megpróbálta a közönség 

„zsidóképét” a közös, azaz a zsidó–keresztény kultúrkör közös kincse, a Biblia felé 

irányítani. Hiányoznak a kiállításról, jóllehet jellemzően díszes ötvöstárgyak, a 

könyvekhez készült kötéstáblák, a szombat kellékei közül a gyertyatartók, és mindössze 

egyetlen ezüstfiligrán fűszertartó szerepel. Az ünnepekhez kapcsolódó tárgyak közül 

mindössze egy hanukkai menóra volt látható (az is tévesen, „tóratáblának” azaz 

tóravértnek leírva), de hiányoztak a megillatokok, etrogtartók, szédertálak. A családi 
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élet kellékeiből, a viselet ötvöstárgyaiból mindössze egy eljegyzési gyűrűt találunk, de 

semmit a körülmetéléshez használt felszerelésből, a tfilintokokból, imasálat díszítő 

atarákból, mezuzákból. A közösségi életben fontos gyűjtőperselyek, a hevra kadisák 

értékes rituális ötvöstárgyai sem szerepeltek a kiállításon, jóllehet a kiállításra tárgyakat 

kölcsönző közösségek gyűjteményeiben ismertek ilyen tárgyak is.  

A budapesti kiállításon bemutatott tárgyakat (43 db, de a páros tárgyak miatt 

gyakorlatilag 35 tétel) hitközségek, hevra kadisák és magánszemélyek adták össze. 

Legnagyobb kiállító a nagykanizsai hitközség (17 tárgy), amit az óbudai hevra kadisa 

(10 tárgy) követ. Egger és társai öt judaikát, Mendl Manó gyulafehérvári gyűjtő 4 

tárgyat állított ki. A Laczkó Testvérek két tóravértet, Seligmann Izrael pesti ötvös egy 

hanukkai menórát, a küküllő megyei bizottság pedig egy fűszertartót kölcsönzött a 

kiállításra. Bemutattak két tárgyat a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, 

valamint az egyik legnagyobb kiállító, Andrássy Manó
145

 gyűjteményéből is 

szerepeltettek itt egy poharat. A szervezőbizottság egyik döntése értelmében semmit 

sem utasítottak vissza,
146

 mindent kiállítottak, amit a tárgyakat felajánlók beküldtek. 

Érdekesebb, hogy miért az „izraelita egyházi szerek”–hez csoportosítottak egyes 

tárgyakat, illetve miért nem hagytak ott másokat, melyeket nyilvánvalóan zsidó 

szertartások során használhattak. Nem szerepel az izraeliták kegyszerei kiállítási 

részben kiállított tárgyak között a nagykanizsai hitközségtől átvett két régi kancsó, két 

régi kancsó tálcával, valamint egy kehely. Mivel nem állították ki őket, így a leírásban 

sem szerepelnek, de feltételezzük, hogy lévita kancsóról és tálról lehet szó, melyet 

bizonyos zsinagógai szertartások során használnak. Ezek a kegytárgyak csak 

díszítésükben, felirataikban különbözhettek a nem–zsidó közösségek által használt 

hasonló tárgyaktól, talán ez lehetett az oka, hogy nem szerepeltek a kiállításon. A 

judaikáktól elsősorban „mást”, keletiest és egzotikusat vártak a kiállítók és a közönség, 

így történhetett, hogy a (feltehetően) semmi különlegességgel sem bíró kancsók és 

tálcák végül nem szerepeltek a kiállításban. Talán ez a korszakban jellemző sztereotip 

                                                 

145
 Andrássy Manó (Kassa, 1821 – Görz, 1891) arisztokrata műgyűjtő, Andrássy Gyula miniszterelnök, 

külügyminiszter testvére.  
146

 Kiss Erika: i.m.  



38 

 

társítás (zsidók – egzotikum) okolható azzal is, hogy Csekonicsné
147

 „magas ezüst 

drótművét”
148

 a zsidó tárgyak közé helyezték. A katalógusban már „illatszertartó 

oltárdísz”–ként szereplő tárgyhoz hasonló zsidó szertartási tárgy nem ismert. Főleg a 

lengyel és német területeken jellemzőek az ezüstfiligrán fűszertartók,
149

 lehetséges, 

hogy ez alapján helyezték a tárgyat a zsidó kegyszerek közé. Andrássy Manó fedeles 

pohara
150

 feltehetően a zsidó törzsek szimbólumait ábrázoló díszítése okán került ebbe a 

kiállítási egységbe. Egy másik héber feliratos poharát az ötödik teremben, az 

asztalneműek között állították ki. 
151

 

A kiállításról többféle, különféle igényeknek megfelelő kiadvány, és néhány fénykép is 

készült. A szélesebb közönségnek készült a kisméretű kiállítás–vezető,
152

 mely az egyes 

termek legfontosabb tárgyaira hívja fel a figyelmet. A csak a kiállítás bezárása után 

majd egy évvel megjelentetett pazar kiállítású magyar és francia nyelvű kétkötetes 

albumban közel háromszáz tárgyleírást közöltek, valamennyit illusztrálva.
153

 Ezekben a 

viszonylag szűk válogatásokban a kiállított judaikákat egyáltalán nem említették. A 

részletes, minden tárgyat többé–kevésbé szakszerűen leíró (leírni szándékozó) 

katalógus
154

 a kiállítás bezárása után hónapokkal jelent meg.  

Az elsősorban a szakmai közönségnek szóló igen részletes és alapos katalógusban az 

izraelita egyházi szerek leírása külön fejezetként szerepel, és a fejezet címlapját az 

egyik tóravért
155

 rajza is kiemeli.
156

 A judaikák leírását Szendrei János
157

 készítette el, 
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aki más tárgyleírásokkal nem szerepel a katalógusban.
158

 Szendrei nagyon alapos 

leírásokat ad a kiállított tárgyakról, igaz, a méreteket nem közli. Nyelvezete 

jellegzetesen a korszak pozitivista történetírásának és történetoktatásának okleveles 

alapozottságára utal,
159

 tárgyleírásai a heraldikai címerleírási szabályok, az ott használt 

szakkifejezések
160

 használatával készültek. Példának okán: „a szekrény tetején két 

ágaskodó griff félig zárt koronát tart”,
161

 „ágaskodó oroszlánok két első lábukban 

koronát és a szokásos kéttáblás tízparancsolatot tartják”.
162

 

A Szendrei által adott nagyon részletes leírások alapján több tárgyat is azonosítani lehet, 

de az eredeti tárgyak megtekintése nélkül is képet kaphatunk arról, hogy mit, mennyit 

tudhatott Szendrei a judaikákról, általában a zsidó ünnepekről, szertartásokról, s 

felismerhetjük igen jellemző tévedéseit. A kiállításban bemutatott Tóraszekrény 

leírásában találjuk az alábbi részletet:  

„A szekrény belsejében, két niellos végű lábas hengerre, hosszú pergamen szalag 

van tekerve, melyen a Talmud terjedelmes kivonata olvasható. E kettős tekercs vörös 

atlasz tokba van rejtve, melyre ezüst skófium szalagból „Jehova” szimbóluma van rá 

varrva: . Ugyancsak a szekrény belsejében láncon csüngő apró fogadalmi kezes 

pálcácska tartatik. A 18. században készült munka.”
163

 

A „két niellós végű lábas henger” a tóratekercset tartó két farúd, a pergamentekercs 

pedig maga a Tóra, melyen értelemszerűen Mózes öt könyvének a szövege található, 

nem pedig a Talmudnak a kivonata. A vörös atlasz tok a tóraruha, vagy tóraköpeny 
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 A láncon csüngő pálcácska a tóramutató, mivel a hagyomány szerint a .(’meil’ / מעיל)

Tóra betűit kézzel nem illik megérinteni.
164

 (A tóramutatókról részletesen lásd később.)  

A tóravértek a felöltöztetett tóratekercs díszítésére szolgálnak, nem rituális kellékek, 

pusztán a díszítést, a Tóra megbecsültségét jelzik, s egyben segítik a szertartások során 

használt tóratekercsek megkülönböztetését. A tóravértek használatának praktikus oka 

díszítés mellett az, hogy a rajtuk lévő cserélhető táblácskák segítségével könnyen 

megkülönböztethetőek a szombaton, az ünnepnapokon és az újholdkor felolvasandó 

tórai szakaszhoz odatekercselt Tóratekercsek.
165

 Szendrei az egyik tóravért leírásában a 

tóravérteket tévesen a frigyszekrény ajtajára helyezi: „a frigy vagy thoraszekrény ajtaja, 

melyre néha erősíttetik is”,
166

 egy másikban pedig magát a tóradíszt tekinti a kultusz 

elemének: „magát a thora lapot pedig szintén fehéren zománcozott öt virág díszíti”.
167

 

Az ünnepjelző nyílást, hol „ereklye szekrénykének ”
168

 írja le, hol közelítve a valódi 

funkcióhoz, utal arra, hogy a táblácska cserélhető, illetve forgatható: „medaillon félig át 

van törve, s belé a túlsó oldalon forgatható héber föliratú táblácska jár”. 
169

 Máshol a 

héber feliratot is értelmezi: „melyen „Jehova Eloichim” neve héber betűkkel 

olvasható”, 
170

 de az esetek többségében nem foglalkozik a héber szövegek jelentésével.  

Legmeglepőbb annak a „Thora–táblának” a leírása, amely valójában egy igen precízen 

leírt hanukkai menóra. (Feltehetően Szendrei is furcsának találta az eddigiektől nagyon 

eltérő megjelentést, ezért ez az egyik leghosszabb és legprecízebb leírása.)  

„Thora–tábla: ezüst, vert és vésett munka. Alakja háromszög, szélein stilizált 

levéldísszel, fent hasonló gombba végződve. Fönt a táblán egy kilenc ágú gyertyatartó 

látható, melyet jobbról egy egyházi öltönybe öltözött alak hosszú pálcával épen 

gyújtogat, bal oldalt egy másik hasonló alak áll, mindkét kezét arcához emelve 

imádkozva néz föl a gyertyatartóra. Egészen a candeláber talapzatánál jobbra egy 

kancsó, balra pedig egy a fentebbiekhez hasonló, de sokkal kisebb, szintén imádkozó 
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alak van kiverve. Ez ábrázolás alatt kanálforma eszköz áll ki, melyet a táblához 

kapocsszerű szerkezet erősít. Alatta a Talmudból vett hétsoros jelmondat van kiverve. A 

tábla alján jobbról hosszúkás medaillonban egy trónján ülő koronás király alakja 

látható, baljában kormánypálcával, jobb kezével pedig magyaros formájú pipát szorít 

fogai közé. A megfelelő szemközti oldalon pedig egy római harcos áll. Mind a kettőnek 

feje fölött héber betűs felirat van beverve. Az egész táblának legalján csatornaszerű lap 

ugrik előre, melyre fölül belül nyolc olyan egymáshoz egy sorjába forrasztott 

kanalacska van erősítve, mint aminő a tábla közepéhez van kapcsolva. Az alsó 

csatornából kicsiny kiömlő csövecske vezet ki, melyhez kurta láncon, apró füles, mérő 

bádog edényke van kötve. 18. századbeli munka. A tábla felső részén és a kanalak 

fenekén e két bélyeg beverve: 12F N.R.S”
171

  

Egyértelmű a nyolc „kanalacska”, valamint az ezektől elkülönülten megjelenő 

„segédláng” helyzete és szerepe, és a díszítés is, amely mintegy elmeséli a hanukkai 

történetet. A menórát meggyújtó figurák szerepeltetése viszonylag ritkább, de létező 

gyakorlat.
172

 A hanukka posztbiblikus, elsősorban a családban megtartott ünnep, nem 

zsidók ebben az időben nem nagyon láthatták a tárgyat használat közben.
173

 Az 1884-

ben kiállított hanukkai menóra nem a szintén elterjedt, a hétkarú menórára emlékeztető 

nyolc + egy karos változat, melyet a hanukkia díszítésén is láthatunk, hanem egy díszes 

tábla, melynek előrenyúló padkáján találhatóak a mécsesek, a „sameszmécses” pedig a 

tábla oldalán külön szerepel. Ez a forma a 19. századig még sokkal jellemzőbb, mint a 

napjainkra elterjedt karos, gyertyatartós változat. 
174

   

A hanukai menórát Seligmann Izrael budapesti műkereskedő kölcsönözte a kiállításra, 

aki később több tárgyat is ajándékozott a Magyar Zsidó Múzeumnak, de ez a tárgy nem 
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felismerhető köztük. Az Iparművészeti Múzeum átvételi elismervényében „Menore, 

ezüst, vert és vésett munka domborművekkel” leírás szerepel, ezért különösen furcsa, 

hogy Szendrei tóravértként írta le a tárgyat.  

Nagyon jellemző tévedése Szendreinek a „votívkezek” leírása is.   

„Votívkéz 2 db: ezüst, vert és vésett munka. Alsó végén és közepén áttört mívű gombbal 

bíró, belül üres hengeres pálcácska. Tetején hosszú kézelővel bíró jobb kéz áll, melynek 

mutató ujja kissé kijjebb áll, valószínűleg eskü formában, a többi ujjai pedig be vannak 

egészen hajtva. Az egész láncon csüng. Jelen század elejéről.”
175

  

A leírás alapján tóramutatóra ismerünk, mellyel a tóraolvasást segítendő a sorokat 

követi a felolvasó. Szendrei nem erre, hanem a középkori Európában kialakult zsidó 

eskü során való alkalmazásra utal névadásában és leírásában. A tóraszekrényben 

szereplő tóramutatót is „fogadalmi kéz”–ként ismerteti. Ezek az elnevezések nem csak 

arról tanúskodnak, hogy a tárgyakat leíró szakember egyáltalán nem ismeri a zsidó 

vallási szertartásokat. „Votívkéz”–ként, „fogadalmi kéz”–ként azonosít egy tárgyat, 

melyből láthatóan sok készült, és díszítése, kivitelezése alapján a készíttető, használó 

közösség nagy becsben tartotta. Szendrei leírásból kiderül, hogy azt feltételezte, hogy a 

középkori Európában kialakult, a zsidó közösséget súlyosan sértő, gyakran megalázó 

külsőségekkel társuló zsidó eskü (more judaico / Juramentum Judaeorum)
176

 

megtételéhez a zsidó közösségek külön díszes tárgyat készíttettek. Szendrei feltehetően 

nem látta az Iparművészeti Múzeum adminisztrációs anyagait, az Egger–féle listában 

ugyanis „ezüst kéz, úgynevezett jad” szerepel, így ha máshonnan nem, onnan tudhatta 

volna, hogy miről van szó. A katalógus leírásában két jadot 
177

 írt le egy leírásban, amit 

ily módon csak a rimon-párok esetében tett, ami minden esetben páros tárgy. 

Feltételezhető, hogy Szendrei a két mutató jobb kezet a jobb kéz – bal kéz analógia 

alapján helyezte egymás mellé, kéz–párt alakítva ki a két jadból.  

A zsidó szertartási tárgyakon számos, a zsidó textuális hagyományra visszavezethető 

szimbólum látható, melyek értelmezése szintén nem mindig egyértelmű a tárgyakat 

leíró tudós számára.  
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A hatágú „Dávid–csillag” a 19. századra vált elterjedt zsidó díszítőmotívummá a 

zsinagógák díszítésében, szertartási tárgyakon, különösen ötvöstárgyakon ritkábban 

szerepel.
178

 „A most (1906–ban, TZs) oly dédelgetett magen David jelvény az összes 

szent szerelvényeken néhány kivételével nem látható” – írta 1906-ban készült művében 

Bató J. Lipót.
179

 A tárgyleírásban Szendrei „jehova szokásos jegye”–ként említi, s a 

biztonság kedvéért grafikusan is () közli. 
180

  

Szinte valamennyi leírásban említenek nyitott vagy zárt koronákat, melyek általában a 

frigyszekrényt jelképező kis szekrényke, vagy a tízparancsolat két táblája fölött 

találhatóak, esetleg a tóravért egészének tetejét képezik. A már említett jellemző 

heraldikus nyelvhasználattal, minden esetben precízen megnevezik, hogy hány ágú, 

milyen típusú koronát láthatunk.  

A tárgyakon gyakran szerepelnek a jeruzsálemi Szentély oszlopai, a szőlőággal bevont 

Jákin és Bóaz.
181

 Jóllehet az egyik tóravért leírásában „borostyánnal befuttatott 

aranyozott domborművű oszlopok”–at olvasunk
182

, s a szőlőmotívum csak az egyik 

rimon-pár leírásában bukkan fel: „magát a hengeres oszloptestet stilizált szőlőgerezd 

dísz futja körül”.
183

 Szendrei korának biblikus műveltséggel rendelkező 

értelmiségijeként nyilván tudta, hogy mire utalhatnak az oszlopok, hiszen egy helyen 

„szokásos czédrus oszlopokat”
184

 ír, amit csak a biblia hely ismeretében tehet, hiszen 

ott jelenik meg az oszlopok anyaga.
185

 

Az egyik kiállított tóravérten Mózes és Áron alakja is megjelent.
186

 Az alakok 

attribútumai alapján egyértelmű, hogy kiket ábrázolnak. A vizuális kánon szerint 

rendszerint jobbra áll Mózes a törvénytáblákkal, míg balról Áron a főpap kellékeivel, az 

efóddal (a főpap 12 mezőre osztott mellvértje) és a füstölővel. Jóllehet Mózes és Áron 

alakját a keresztény művészetben is gyakran ábrázolták, a tárgyleírásban megnevezésük 
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helyett csak a „jobbról és balról egy–egy tömjénező főpap alakja van kiverve”
187

 

szöveggel találkozunk.  

A zsidó művészet jellemző motívuma Júda oroszlánja. Az oroszlánok majd minden 

tóravérten szerepelnek, de ezeket Szendrei soha nem említi heraldikus oroszlánokként, 

jóllehet ismertek ilyen ábrázolásaik is:
188

 koronás, kétfarkú oroszlánok, melyek 

címerpajzsot vagy koronát tartanak. Szerepelnek még a tárgyakon a törvénytáblák, 

zodiákus jelek,
189

 különféle állatok, melyek a bibliai törzsek szimbólumai, vagy 

egyszerűen a korszak művészetéből átvett heraldikus figurák, kétfejű sasok, 

virágcsokrok.
190

 

A katalógusban publikált tévedések természetesen nem kizárólag Szendrei 

ismeretanyagára utalnak: a katalógus leírásait a korszak legkiválóbb muzeológusai és 

levéltárosai, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Országos Levéltár és az 

Iparművészeti Múzeum munkatársai
191

 készítették.  

A kiállítás titkára, Pulszky Károly,
192

 aki a második terem többi tárgyleírását készítette, 

liberális országgyűlései képviselőként harcolt a zsidó vallás recepciójáért,
193

 s a 

kiállításban szintén jelentős szerepet vállaló édesapja, a Magyar Nemzeti Múzeum 

igazgatója, Pulszky Ferenc
194

 az 1884–es felsőházi reform során kiállt a zsidó közösség 

felsőházi képviselete mellett.
195

 A magánemberként már emancipált zsidók 

felekezetének egyenjogúsítása politikusként fontos volt számukra, az e felekezetet 

jelképező tárgyak korrekt leírása és bemutatása során azonban nem konzultáltak sem a 

barátaik közé tartozó Marczali Henrikkel, sem pedig a Nemzeti Múzeumtól nem 

messze, működő Országos Rabbiképző Intézet professzoraival sem, jóllehet más 

felekezetek esetében erre volt példa: a pravoszláv tárgyak feliratainak átírásához és 
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értelmezéséhez Ruvaracz Ilarion, a görgetegi zárda archimandritája
196

 segítségét kérték. 

Mégis: 1884–ben Európában másodikként mutattak be zsidó tárgyakat kiállítási 

környezetben, ráadásul a többi egyházi tárggyal egy teremben, ami a kortársak 

szemében az akkor még nem recipiált zsidó felekezet egyenrangúságát jelezte. A 

kiállításban azok a közösségek vettek részt tárgyaikkal, melyek számára már fontos volt 

az önreprezentáció és a részvétel a magyar társadalom jeles eseményeiben. Ez a kiállítás 

a zsidó muzeológia történetében úttörő és korszakos jelentőségű nemcsak korai 

időpontja miatt, hanem azért is, mert a kiállításra összeállított tárgy–együttesről van szó: 

azaz ez volt az első lehetőség arra, hogy egy zsidó közösség a tárgyain keresztül 

megmutathassa magát, vallásának jelképeit, s azok művészi értékét. A judaikák 

szerepeltetése sem a művészettörténet korabeli kánonja, sem pedig a zsidó közösség 

akkori társadalmi pozíciója alapján nem volt magától értetődő, hiszen ugyanebben az 

évben a király aradi látogatásán az izraelita küldöttséget nem az egyházak között, 

hanem a nem bevett felekezetnek járó protokollsorrendnek megfelelően, a helyi 

tűzoltóság után fogadta.
197

 A kiállítás előtt öt évvel alakult meg Magyarországon az 

Antiszemita Párt, s az 1882–es tiszaeszlári vérvádpert követően antiszemita hullám 

söpört végig az országon. 1884–re némiképp konszolidálódott a helyzet, de a politikai 

antiszemitizmus parlamenti tényező lett és maradt, s ekként jelen volt a 

mindennapokban. Ugyancsak virulens volt az egyházi antijudaizmus, különösen a 

polgári házasság – s ekként a zsidó–keresztény vegyesházasságok lehetőségének – 

törvényi szabályozásának kérdése hozott felszínre mély indulatokat. A zsidó vallás még 

nem volt bevett vallás, nem számított „történelmi felekezetnek”, s az élet számos más 

területén ennek megfelelően érte hátrány a zsidó közösséget. Ebben a helyzetben a zsidó 

közösség kegyszereinek szerepeltetése nemcsak muzeológiai gondolatként, hanem 

politikai állásfoglalásként is értékelhető.
198

 A judaikák a keresztek és koronák között, a 

nagyszentmiklósi aranylelet és az Aranybulla között voltak láthatóak. Szimbolikus, akár 

demonstratív erejűnek is hathatott, hogy a magyar nemzeti identitást jelképező Magyar 

Nemzeti Múzeum épületében, – ott, ahol azokban az években a magyar országgyűlés 
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főrendiháza ülésezett! – külön csoportban állították ki a judaikákat, beemelve ezzel a 

zsidó tradíciót a nemzet kollektív emlékezetét alkotó tényezők sorába. 

Számunkra a kiállítás komoly történeti forrás, hiszen a kiállított tárgyak rekonstruálása 

alapján feltérképezhetjük, hogy mit tartott a bemutatkozásra méltónak a zsidó közösség, 

és hogy hogyan értelmezték ugyanezt a kiállítást szervező szakemberek, akiknek 

tárgyleírásai és tévedései alapján képet kapunk arról is, hogy mi és miképp volt ismert a 

zsidó szertartásokról.  

Kiállítás az Ezredéves Kiállításon, 1896 

Tizenkét évvel később, az Ezredéves Kiállításon (1896) a magyar zsidóság kilencven 

tárggyal szerepelhetett, a kiállított tárgyakkal reprezentálva mindazt, amit azokban az 

években számos más módon is igyekezett bizonyítani: a zsidó közösség lojalitását és 

aktív jelenlétét a társadalomban. A tárgyakat az Egyenlőség hasábjain megjelent 

felhívásokat követően hitközségek, hevra kadisák és magánszemélyek adták össze, majd 

ezekből a pesti neológ elitet képviselők, Kohn Sámuel pesti főrabbi vezetésével 

válogatták ki azt a tárgy-együttest, melyet végül kiállítottak a reneszánsz épület 

földszintjén, egyéb felekezetek tárgyai között. A kiállításról megjelent katalógus nem ad 

részletes tárgyleírásokat, pusztán felsorolja a tárgyakat, korukat és a tárgy tulajdonosát. 

Ezek alapján a kiállított tárgyak szinte mindegyike zsinagógai vagy otthoni 

vallásgyakorlathoz kapcsolódó szertartási tárgy, hiszen akkoriban az asszimilált magyar 

zsidók önmagukat “mózesvallású magyarként” határozták meg, akik kizárólag 

vallásukban térnek el a többségi magyar társadalomtól. A judaizmus központi elemének 

számító Tóra szerepét kiemeli a tóratekercs díszítésére szolgáló tárgyak magas száma, 

ugyanakkor feltűnő, hogy a héber betűk, nyomtatványok, könyvek hiányoznak a 

bemutatott kollekcióból.
199

 Mindössze két könyvet állítottak ki, melyek még inkább 

feltűnővé teszik ezt a hiányt: a kiállított két kötet szombatos imakönyv, rámutatva, hogy 

Magyarországon a reformáció korában egy kis közösség, melynek a zsidó néphez 

származásilag nem volt köze, gyakorlatilag zsidóvá vált. A két könyv Kohn Sámuelnek, 
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a pesti hitközség rabbijának tulajdona volt, aki 1889-ben könyvet is írt a 

szombatosokról.
200

  

Legnagyobb kiállító az akkoriban már a pesti mögött háttérbe szoruló óbudai közösség 

volt: a hitközség és a hevra kadisa a kiállított 90 tárgyból 36-ot birtokolt. Óbudát a 

nagykanizsai (8 kiállított tárggyal), illetve a nagymartoni (7 tárgy) hitközség követte. 

Mindkettő a 18. században virágzó, uradalmi birtokon privilégiumlevéllel letelepített 

zsidók közössége; a nagymartoni a híres hét község egyike volt. A pesti hitközség 

mindössze két tárggyal szerepelt. Két 17. századi sárgaréz csillárt kölcsönzött a 

pozsonyi városi múzeum, a többi tárgyat magánszemélyek küldték. Köztük volt a Pesti 

Izraelita Hitközség rabbija, Kohn Sámuel, illetve Bak Izrael rabbi
201

 özvegye. Négy 

kölcsönzött tárggyal szerepelt Andrássy Géza,
202

 aki elsősorban magyarországi 

ötvöstárgyakat gyűjtött, és gyűjtőként számos más tárgyát is bemutatta a kiállításon; az 

1884-es kiállításhoz hasonlóan judaikát is.
203

 A kölcsönadott tárgyak által az alábbi 

zsidó közösségekkel találkozunk: Óbuda, Nagykanizsa, Nagymarton, Pozsony (2 

múzeumi serleg, egy régi pozsonyi hüpe). Óbuda kivételével valamennyi a nyugati 

határszélen fekvő régi, híres közösség. Az 1884-es kiállítással ellentétben itt már nem 

mutattak be mindent, hanem a kiállítás céljára beküldött tárgyakból a kiállítási bizottság 

válogatott, így meghatározták, hogy mi legyen látható, és mi az, ami nem.  
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Kettős kánonhiány: a zsidó múzeumi gondolat tudománytörténeti háttere 

A magyarországi művészettörténet, régészet, néprajz, történelem önálló tudománnyá 

érésének, intézményi kereteinek kiépítése a 19. század második felére datálható. Ebben 

az időszakban a modern, polgári nemzetállam megteremtése volt a cél, s mindezen új 

tudományágak jelentős szerepet kaptak a nemzeti identitásteremtésben, a „kánon” 

meghatározásában.
204

 Ebben a kontextusban a zsidó kultúra a bibliai korszakra szűkült; 

a különféle nemzetállamokban kisebbségként élő zsidó közösségek örökségének 

vizsgálata, tudományos elemzésének lehetősége kimaradt az új tudományok érdeklődési 

köréből. Az első mű, amelyben zsinagógák is szerepelnek építészettörténeti 

emlékekként, Zádor Anna
205

 és Rados Jenő
206

 1943-as, A klasszicizmus építészete 

Magyarországon című, mára klasszikussá érett műve.
207

 A jelentős magyar 

műgyűjtemények megteremtésében zsidó származású polgárok is jelentékeny szerepet 

töltöttek be, de néhány kivételtől eltekintve érdeklődésük a „grand art” gyűjtésére 

irányult, judaikával nem foglalkoztak. Számukra a műgyűjtés az asszimilációs 

folyamatok fontos elemét jelentette, nyitottságuk, modern szemléletük kifejeződése 

volt, s éppen a zsidó hagyománnyal való szakítás eszköze volt. 
208

 

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.
209

 E kettős kánonhiány ellenére a 20. század első 

évtizedeiben fokozódó érdeklődés mutatkozott a modernizálódó közösségekben 
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elveszni látszó hagyományok iránt, és az ekkoriban alakuló első zsidó múzeumok 

megkezdték a tárgyi örökség összegyűjtését és dokumentálását.  

Néhány évvel később, 1893-ban Kaufmann Dávid és Goldziher Ignác
210

 alapító tagjai 

lettek a világ első zsidó múzeumát megteremtő bécsi „Gesellschaft für Sammlung und 

Conservierung von Kunst und historischen Denkmälern des Judentums”–nak,
211

 majd 

Kaufmann 1897–ben angolul és németül is megjelentette úttörő munkáját, mely a zsidó 

tudományosságon belül elsőként foglalkozott a zsinagógai művészet kérdéseivel.
212

 A 

zsidó vallási élet tárgyainak művészettörténeti értékelése ebben a korszakban a zsidó 

múlt vizuális aspektusának felismerését és elismerését jelentette, s ez tette lehetővé 

beemelésüket a zsidó tudományosságba.
213

 

Az 1884-es kiállítás jelentős tényező volt az általános magyarországi művészettörténet 

módszeres kutatásának beindításában, de a judaikák kiállítása – leszámítva az említett 

Kaufmann-cikket – visszhangtalan maradt. Tizenkét évvel később, a magyar 

honfoglalás millenniumának megünneplésére rendezett Ezredéves Kiállításon már 

sokkal tudatosabban, az önreprezentáció pozitív lehetőségei kihasználásának igényével 

léptek fel azok, akik felismerték ennek jelentőséget. A zsidó sajtó beszámolói 

apologetikus felhangokkal, az egyenlőség és a lojalitás érzését hangsúlyozva írtak a 

kiállításról.
214

 A bezárást követően zsidó értelmiségiek egy csoportjában felmerült az 

igény a kiállításra beadott tárgyak együtt-tartására, és egy zsidó múzeum létrehozására. 

A múzeum szükségessége mellett érvelő cikkek az Egyenlőség hasábjain elsősorban a 

történelem és a lokális kulturális örökség megőrzésének fontosságáról írtak, ami 

merőben új gondolat volt ekkor még nemcsak zsidó közegben, de a többségi 

társadalomban is.
215
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A Magyar Zsidó Múzeum megalapítása  

“Tekintettel arra, hogy a zsidóság történetére, szellemi életére, vallási kultuszára, 

hagyományára és művészi érzékére vonatkozó jellemző emlékek, szertartási tárgyak, 

kiválóbb régi művek, képmások, ötvösmunkák és okiratok szakszerű gyűjtésére és a 

gyűjteményeknek szemléltetése nemcsak vallásfelekezeti, hanem általános művészeti és 

kulturális érdek, tekintettel továbbá arra, hogy a hazai zsidó hitfelekezet életével 

összefüggő hasonló gyűjtemény létesítése nemzeti közművelődési szempontból is kiváló 

jelentőséggel bír, figyelemmel arra, hogy ily gyűjtemények létesítése iránt az óhaj 

hitfelekezetünkben már megnyilatkozott, hogy egyesek kiváló szakértelemmel a gyűjtést 

már meg is kezdték, sőt hogy művelt köreinkben az eszme máris visszhangra és 

áldozatkészségre talált, úgyhogy e téren immár a céltudatos intézkedés ideje 

elérkezettnek mutatkozik, mondja ki az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, hogy 

tevékenységét a jelzett irányban kiterjesztvén, zsidó múzeumot és e végből külön alapot 

létesít, hogy továbbá ez ügynek intézésére külön bizottságot alkot, elhatározván 

egyúttal, hogy a társulat alapszabályai az új alkotásra való tekintettel a legközelebbi 

közgyűlésen megfelelő módon kiegészíttessenek.”
216

 

Az 1896-os kiállítás bezárását követően a korszak legjelentősebb zsidó lapjának, az 

Egyenlőség főszerkesztője, Szabolcsi Miksa
217

 felvetette, hogy érdemes lenne a 

tárgyakat együtt tartani, és a későbbiekben egy zsidó múzeumot alapítani. “A kiállított 

és ki nem állított, de beküldött darabok, bármely szegények is vagyunk a múltra 

vonatkozó adatok dolgában, együtt megbecsülhetetlen anyagot tartalmaznak 

történelmünkre nézve. Az érdekesebb és becsesebb rész: kéziratok, okmányok, könyvek 

szétszóródtak, még mielőtt összekerültek volna, és ami kiállításra került, szét fog 

szóródni pár hét múlva – pedig olyan szegények vagyunk adatok dolgában! Hátha 

együtt lehetne tartani, ami együtt van, és bővíteni azzal, ami kiállításra nem került. [...] 

Teremtsünk egy zsidó gyűjtemények tárát, melynek kiállított és beküldött, de 
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visszautasított tárgyak képezzék a törzsét, és melyet szaporítani, gazdaggá és híressé 

tenni a jövő feladata.” 
218

  

A budapesti zsidó múzeum alapítását megelőzően Európában a publikussá tett 

magángyűjtemények (Párizs, Bécs, London) mellett 
219

 az 1890-ben, Washingtonban 

bemutatott gyűjteményt is ismerhette a magyar zsidó múzeumot létrehozó testület.
220

 

Ezt a gyűjteményt a Smithonian Institutionban, a történelmi vallások főosztályán hozták 

létre, s alapja szintén két nagyobb magánhagyaték volt. Létrehozását, kialakítását nem 

elsősorban felekezeti, hanem tudományos érdek vezérelte, amit az is alátámaszt, hogy a 

múzeumon belül e gyűjtemény leíró katalógusa készült el elsőként. A gyűjteményt az 

alábbi csoportokba osztották: 1. nyilvános istentiszteletnél használt tárgyak, 2. 

imádkozásnál használt tárgyak, 3. ünnepek alkalmával használt tárgyak, 4. különös 

alkalmakkor használt tárgyak, 5. vegyesek, 6. amulettek, 7. bibliai szöveg-illusztrációk, 

8. kéziratok és nyomtatványok. A millenniumi kiállítás előtt egy évvel, 1895-ben 

Bécsben létrehozták a Gesellschaft für Sammlung und Conservierung von Kunst und 

historischen Denkmälern des Judentums-t 
221

 mely a Wilhelm Stiassny-gyűjtemény 
222

 

bemutatásával a kontinens első állandó zsidó múzeuma lett. A német pozitivista 

történettudomány módszereinek, céljainak hatását mutatja a frankfurti kezdeményezés 

1900-ból: zsidó műemléki topográfia összeállítását célozták meg, melyhez 

természetesen az eredeti műemlékek képeit gyűjtötték össze, s a gyűjtés eredménye 

alapján tájékoztatták az érdeklődő közönséget. 
223

 Az önálló kiállítások, múzeumi 

részlegek mellett judaikák szerepeltek az általános múzeumok gyűjteményeiben is: a 

Louvre-ban külön „Salle judaïque”, mutatta be az ókori Izrael emlékeit, a Magyar 
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Nemzeti Múzeumban látható volt egy tóravért,
224

 gyertyatartók, gyűrűk a budai 

ásatásokból. 
225

  

A zsidó múlt kutatása, a történelem megismerése a kortársak szemében hatásosnak tűnt: 

Heller Bernát
226

 véleménye szerint a zsidó múzeum (illetve az ott bemutatott zsidó 

múlt) kettős eredményt hozhat: növeli a zsidók önérzetét, a külvilág szemében pedig 

megbecsülést hoz a dicső történelemmel és kultúrával rendelkező zsidóknak. “Minthogy 

a zsidóság történeti talajban gyökerező élő szervezet, múltját meg kell jelenítenie, 

jelenéről számot adnia, jövő alakulatokat előkészítenie és minden irányú műveltségi és 

erkölcsi törekvések mellett maga megbecsülésével, önérzéssel helyet kivívnia.” A 

tervezett zsidó múzeum a „zsidó lélek teremtő erejét demonstrálja a múltban.” 
227

  

A múzeum megalapításának gondolata, ha nem is a legfontosabb témája volt a zsidó 

közvéleménynek, de 1896-tól a tényleges megalapításig, 1909-ig folyamatosan jelentek 

meg ezzel a kérdéssel foglalkozó írások, elsősorban az Egyenlőség hasábjain. Konkrét 

terveket, gyűjtési és kiállítási terveket nem találunk köztük, de a rendszeres beszámolók 

a hasonló külföldi kezdeményezésekről rendre a magyar múzeum megvalósításának 

gondolatához vezettek. “Miért nem gondol senki arra, hogy Budapesten zsidó 

műtárlatot vagy pláne zsidó múzeumot létesítsen?” […] “aki kizárja magát a zsidóság 

tárlataiból az ne panaszkodjék, ha a világ zsidósága róla tudomást nem vesz.” 
228

  

A múzeum megalapítására végül az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) 

vállalkozott 1909. december 1-i ülésükön. Ezt megelőzően az IMIT már 1899-1900-ban 

kérdőívet küldött szét a hitközségeknek, melyben hat pontban fogalmazták meg az 

egyes zsidó közösségek eredetére, nyelvhasználatára, rítusára, babonáira, szokásaira, 

költészetére és tárgyi emlékanyagára vonatkozó kérdéseiket.
229

 A pesti múzeumot az 

európai társintézményekhez hasonlóan egy hivatalos zsidó hitközségtől független, civil 

egyesület alapította. A múzeum a „hivatalos” zsidó intézményrendszerrel több-kevesebb 

kapcsolatban álló, de mégis azoktól független intézményként született meg.  
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A múzeumnak, mint eddigi példáinkon láttuk, a „történeti érzék felkeltésétől” a „zsidó 

lélek teremtő erejének demonstrálásáig” sokféle feladatot szántak, s ez a jól 

körülhatárolható feladatkör természetesen meghatározta a múzeum gyűjtési, kiállítási és 

egyéb tevékenységét is. A gyűjtendő tárgyak, dokumentumok kijelölése megszabhatja, 

hogy milyen irányt vegyenek a történeti kutatások, s így a múzeum a zsidó történelmi 

emlékezet megteremtőinek egyikévé léphetett elő. 
230

 A múzeum alapítói felismerték, 

hogy a múlt, az emlékezet uralása legitimálhatja a jelen gondolatait és eseményeit, 

befolyásolhatja a kortársak és az utódok identitását, körülírhatja a judaizmus önmagáról 

és másokról alkotott képét, s mindezek mellett a reprezentáció eszköze is.   
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Gyűjtési felhívások: Weisz Miksa231 listája, 1910 

A múzeum kívánt céljai elérése érdekében meghatározta a begyűjtendő tárgyak és 

dokumentumok körét. “Hazai zsidóságunkban későn ébredt fel a történeti tudat” írta a 

múzeum rendezésében fontos szerepet vállaló Weisz Miksa,
232

 és ennek tudja be, hogy 

máris veszendőbe mentek fontos történelmi dokumentumok, melyek pótolhatatlanok. 

Az intézményi háttér megteremtése után 1910-ben Weisz Miksa meghatározta a 

begyűjtendő dokumentumok körét, meghatározva azt is, hogy milyen történelmi 

eseményeket, folyamatokat lehet majd bemutatni velük. 
233

  

Tervei szerint be kellett gyűjteni az 1830-as évek „kultúrtörekvéseinek” és 

reformeszméinek dokumentumait, a szabadságharc, az emancipációs mozgalmak, az 

1868/69-es kongresszus, és a recepciós mozgalom fontos dokumentumait. 

Begyűjtendőnek tekintették továbbá a magyar zsidók és a mindenkori hatalom 

viszonyát bemutató iratokat, azaz a türelmi adóval kapcsolatos emlékeket, lakhatási 

engedélyeket, védleveleket, adásvételi okmányokat, bérleti szerződések iratait és 

katonai iratokat. Weisz értékelése szerint ezekkel összességében a polgárosodásért 

folytatott harcot lehet bemutatni. Súlyos megállapítás rejlik ebben a félmondatban: úgy 

tűnik, mintha a zsidó múzeum nem a történelmi források összegyűjtésére vállalkozott 

volna, hogy azok alapján rekonstruálja majd a történelmet, hanem a történelmi narratíva 

ismeretében, ezek illusztrálásához keresett volna korabeli dokumentumokat. A 

hitközségek életének megismeréséhez a különféle jegyzőkönyveket, a protokollumokat, 

hevrakönyveket és memorkönyveket ítélték begyűjtendőnek. A Rómer–Büchler-féle 

történeti érzék felkeltésének iskoláját, illetve a korszakban elsősorban 

propagandisztikus céllal megjelentetett “Berühmte Frauen und Männer” tablókat és 

emlékköteteket
234

 idézik listáján a nagy férfiak arcképei, nagy emberek emléktárgyai, 

albumok, föliratok, ereklyék és emlékérmek. A nagy férfiak (a magyar változatban 

nőkről szó sem esik!) csoportjának meghatározása ugyancsak egyértelműen 

identifikálhatja a múzeumot. Begyűjtendőként határozta meg továbbá a híres magyar 
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zsidó nyomdák (Buda, Pozsony, Ungvár, Munkács, Paks, Máramarossziget, 

Szinérváralja, Pest, Vác)
235

 régi nyomtatványait. Kéziratos dokumentumok közül a 

mohelkönyveket, családi iratokat, iskolatörténeti iratokat, az erdélyi szombatosságra 

vonatkozó forrásokat, és a magyar rabbik levelezését sorolta fel. Weisz Miksa a folklór 

kategóriában nevezi meg az alábbi begyűjtendő tárgyakat: gyermekágyi táblák, 

amulettek, kámeák, hanukkajátékok, néppatika. A felhívás felsorolása és 

megszövegezése arra utal, hogy Weisz ismerhette Bátky Zsigmond
236

 négy évvel 

korábban megjelent Útmutatóját, 
237

 s azt adaptálta a zsidó viszonyokra. Feltűnő, hogy 

az általa néprajzinak tekintett tárgyak a rabbinikus judaizmusban a rabbik által elítélt, 

babonásnak tartott tárgyak. Ezeket az 1910-es években már elsősorban a keleti 

országrészben élő, haszid közösségek használták, a neológ közönség elítélte és lenézte a 

babonás hiedelmek e termékeit.
238

 

A múzeum első katalógusa
239

 szerint valóban Weisz listájának tételei álltak a gyűjtés 

fókuszában úgy, hogy a magyar zsidóságot erősen megosztó történelmi folyamatok 

dokumentumai között a modernista, emancipáció-párti irányzat erősen felülreprezentált. 

Ennek oka lehet a begyűjtői szándék mellett az is, hogy a múzeumot elsősorban ez a 

réteg “használta”, tekintette a magyar zsidóság legitim intézményének, így az anyagok 

összegyűjtése ebben a körben eredményesebb volt, mint a múzeummal és általában a 

világi oktatással és tudományossággal szemben többé-kevésbé bizalmatlan ortodox 

környezetben. A reformpártiak nevük fennmaradását, alkotásaik “történelembe 

kerülését” is elvárták a múzeumtól, míg ortodox körökben nem számított legitimáló 

tényezőnek a zsidó múzeumi elhelyezés.  
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Gyűjtési felhívások: Mandl Bernát listája, 1913 

A nagyközönség számára még nem nyílt meg a múzeum, amikor Mandl Bernát 1913 

februárjában újabb gyűjtési felhívást tett közzé a zsidó tanítókhoz, hogy 

állomáshelyeiken segítsék a gyűjtést.
240

 A begyűjtendő tárgyakat másképp 

csoportosította, mint Weisz három évvel korábban. A tárgyakat a zsinagógai szertartási 

tárgyakra, családi szertartási tárgyakra és a néprajzi tárgyak felirattal vagy véséssel 

csoportokra bontotta. Ezekben a kategóriákban szinte minden judaikát felsorolt, és 

mivel listáját zsidó tanítóknak készítette, gyakran nevezte meg tárgyait eredeti, héber 

nevükön; én a továbbiakban úgy idézem, ahogyan Mandl megnevezte őket, hiszen a 

nyelvhasználat ebben az esetben forrásértékű információ. Ugyanakkor rendkívül 

informatív, hogy számos tárgynak nem volt még magyar neve (pl: a rimon-párokat 

(melynek még ma sincs elterjedt magyar megnevezése!) ő „csengettyűs 

tornyocskáknak” írta. Listáján szerepelnek a parokhetek (פרוכת, tóraszekrény-függöny), 

asztalterítők, tórafák (אץ חיים, éc hájim), tóraköpenyek és tórapólyák, tórakoronák, 

tóravértek, rimon-párok, tóramutatók, megillatokok, sófárok, kiddus-serlegek, 

fűszertartók, havdala-gyertyatartók, menórák, levitatálak és korsók, huppák, esküvői 

főkötők, mohelszékek, mohelkések, halica-cipők. A családi élet kellékei között felsorolta 

a szombati lámpást, kiddus-serleget, barhesztakarót, havdala-szelencét (fűszertartó), 

szédertálat, Elijáhu-serleget, haroszet-tartót, sláhmónesz-tálat, szukkadíszeket, 

mezuzatokot. A feliratos néprajzi tárgyak Mandl listáján a pecsétnyomók, gyűrűk, 

amulettek, trenderlik, hevra-serlegek, adománygyűjtő edények, kereplők, sétabotok, 

pénzek, pidjon érmék és egyéb zsidótárgyú emlékek. A történeti dokumentumokat 

nyomtatványokra és képekre bontotta. Grafikai tárgyakként sorolta fel a tóratekercseket 

(!), megillákat, haggadákat, sivviti- és mizrah táblákat, omer-számláló táblákat. 

Ezekkel azonos kategóriában, szintén grafikai tárgyként vannak felsorolva azok az 

iratfajták, melyek ismeretében a magyar zsidó múlt belső története (azaz hitközségek, 

zsidó közösségek története) rekonstruálható: hevrakönyvek és templomi ülőhelykönyvek, 

rabbilevelek, régi zsidószerződések, haver- és morénu-cím levelek. A zsidó közösség és 

a hatóságok kapcsolatára utaló történeti források a védlevelek, a földesúrért vagy a 

hatóságért való imák, Judenordnungok. Felsorolása szerint családtörténeti kutatásokat 
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segíthetnek a régi eljegyzési és házassági szerződések, a תנאים ראשונים ואחרונים, ’tnaim 

risonim és aharonim’,
241

 ketubák, getek és halica-levelek, családfák. Grafikai tárgyként 

kívánta még Mandl Bernát begyűjteni a bizonyítványokat, Él male rahamim imákat a 

mártírokról, valamint a zsidó honvédek számára kiállított hivatalos iratokat. Mandl 

következő gyűjtési kategóriája a nyomtatványok, azon belül is: a budai egyetemi és más 

magyarországi nyomdának régi héber vagy zsidó tárgyú nyomtatványai. Ismeretes, 

hogy II. József 1783-as rendeletében 
242

 eltiltotta a héber könyvek behozatalát, s a 

zsidók héber könyv-szükségletét a budai Egyetemi Nyomdával kívánta kielégíteni. 

Mandl már csak erről tesz említést a tanítókhoz szóló felhívásában, nem említve a 

Weisz Miksa listájában még szereplő egyéb nyomdákat (Pozsony, Ungvár, Munkács, 

Paks, Máramarossziget, Szinérváralja, Pest, Vác) melyek zöme szigorúan ortodox 

kiadványokat jelentetett meg. Mandl foglalkozott II. József korával, a korabeli zsidók 

tanügyével, így kézenfekvő, hogy szerette volna mind teljesebb mértékben a 

gyűjteményben tudni a II. József korabeli zsidó nemzeti iskolák tankönyveit és tanszereit 

is. Begyűjteni remélte a türelmi adóra vonatkozó iratokat és nyomtatványokat, a zsidó 

vámcédulákat, régi esküvői meghívókat. Ezek mellett képeket kért a zsinagógákról, 

iskolákról, rabbikról, kiváló férfiakról, a zsidó történetről, a zsidó család életéből, zsidó 

katonákról és zsidó viseletről.  

Weisz és Mandl listájában is kiemelt helyen szerepelnek a türelmi adóval, földesúri 

protektorátussal kapcsolatos iratok. A türelmi adót Mária Terézia vetette ki 1746-ban, 

abban az időben, amikor a magyarországi zsidó közösségek még elsősorban a nyugati 

határszélen és a Dunántúlon, földesúri birtokokon éltek. A későbbiekben zömmel ezek a 

közösségek vettek részt azokban a “kultúr-törekvésekben” és emancipációs 

mozgalmakban, melyeknek dokumentumait Weisz Miksa említi a begyűjtendő iratok 

között. A kelet-magyarországi zsidó közösségek jellemzően a 18. század második 

felében alakultak meg, és többnyire a konzervatívabb irányzatot követték. 
243

 Mivel a 
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Zsidó Múzeumot a neológ elit alapította és a neológ intézményrendszer része lett, 
244

 

gyűjtési céljai között is ennek keresett történelmi legitimációt. Gyűjteménye 

természetesen nem szorítkozhatott kizárólag a neológia történeti forrásaira, mégis 

kimutatható gyűjtési elveiben az a törekvés, hogy reformista, haszkala-párti, nyugatos 

történeti múltat mutasson be a magyar zsidóság múltjaként. Ennek szellemi 

előzményeként, már a millenniumi kiállításon is Óbuda, Nagykanizsa, Nagymarton és 

Pozsony tárgyi emlékeit mutatták be legnagyobb számban. A Múzeum nem tagadta meg 

az ortodoxiát, de frazeológiájában is különbséget tett az egyes ortodox csoportok között: 

a konzervatív Kismarton emlékeit például a történeti múlt, míg a keleti, haszid 

ortodoxia “babonás tárgyait” a folklór körében szándékozott begyűjteni.  

A nagyközönséghez szóló nyílt felhívások mellett a magángyűjteménnyel rendelkező 

vagy műpártoló hírében álló magánszemélyeket levélben kérték fel a múzeum 

pártfogására. Az egyforma szövegű levél megfogalmazása szerint „A Magyar Zsidó 

Múzeum mindent gyűjt, a mi a zsidó hitű magyaroknak, de általában az egész 

zsidóságnak vallási és kulturális múltjára, történetére, művészeti ábrázolására 

vonatkozik. Lehet az bronz, kép, szobormű, régi pénz és érem, szóval minden műtárgy és 

documentum, amelynek zsidó vonatkozása van.”
245

 

A művészeti tárgyak leírását az anyagot rendező Fabó Bertalan ismertette a 

közönséggel. A leírásai szerint a festmények, fotográfiák és kőnyomatok ábrázolásain 

szintén kiemelten szerepelnek a neológ zsidó közélet nagyjai.
246

 A szertartási tárgyakat 

Kohlbach Bertalan mutatta be, ismertetésében újra hangsúlyozva azt a Weisz Miksa 

által is fontosnak érzett szempontot, hogy a hungarica-judaica gyűjtésében törekedni 

kell arra, hogy a múzeum teljes képét adja a régi magyar zsidó kultúrának. “Múzeumunk 

ma még zsidó, de nem magyar, ahogy én szeretném. Sok a külföldi tárgy, de a helyzet 

javul részint a múzeumi őr fáradozása, részint pedig az Egyenlőség szíves készsége 

miatt, amely az adományokat nyugtázza, azt hiszem, katalógusunk is elősegíti majd a 

gyűjtést, mert pártolóink megtudják, hogy ajándékaikkal nagyban hozzájárulnak a zsidó 

népélet és bensőségének megismeréséhez.” […] “Minthogy azonban nem zsidó 
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néprajzi, hanem magyar-zsidó múzeum, óhajtom, hogy magyar pártolóink magyar 

vallásrégiségekkel gyarapítsák az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat ezen legfiatalabb 

alkotását.”
247

 

Interpretációs lehetőségek: zsidó művészeti / etnográfiai / történeti múzeum? 

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 történelem és a 

zsidó művészet mibenlétéről, létjogosultságáról szóló sajtópolémia létezett, a zsidó 

néprajzról viszont csak szűk, elsősorban a néprajzi tudományosságban esett szó.
248

  

A néprajzi intézményrendszer érdeklődése a zsidó néprajz és a zsidó múzeum tárgyai 

iránt a már említett „kánonhiány” miatt nem túl hangsúlyos, jóllehet több kapcsolat–

lehetőségről tudunk. Kohlbach egy lábjegyzetében utal rá, hogy Goldziher Ignác 

ellenezte egy ilyen osztály felállítását. 
249

 1911–ben az újonnan alapított Zsidó 

Múzeumnak is felajánlották a csatlakozás lehetőségét: „Dr. Fabó Bertalan előadja, 

hogy a Néprajzi Múzeum felszólítást intézett hozzá, hogy a Magyar Zsidó Múzeum 

tárgyait, a Néprajzi Múzeum keretében az ott felállítandó zsidó néprajzi gyűjteménybe 

helyezze el. (…) A bizottság úgy határozott, hogy a Néprajzi Múzeum felhívását 

köszönettel veszi ugyan tudomásul, de nem tartja kívánatosnak, hogy a múzeum egy más 

gyűjtemény részeként szerepeljen, hanem a Múzeumot az eredeti célnak megfelelően, 
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önálló intézményképen fogja kifejleszteni. 
250

 A csatlakozás lehetőségét egyedül 

Kohlbach támogatta, aki már a Zsidó Múzeum megalapítása előtt szerette volna a zsidó 

néprajzi tárgyakat egybegyűjteni, s erre a feladatra a Néprajzi Múzeum jogelődjét 

szánta: „Arra is gondoltam én, hogy ha külön nem lehet, a Néprajzi Társaságnak 

ajánlom, hogy gyönyörű múzeumát egy zsidó néprajzi osztállyal kiegészítse.” 
 251

  

A néprajzi tárgyak gyűjtésének igényét valamennyi gyűjtésről szóló írásban 

megtaláljuk, de nem mindig egyértelmű, hogy mit értenek alatta. Lajta Béla építész
252

 

egy 1908–ban kelt levelében utal egy zsidó múzeum létesítésére, melyben lennének 

’etnográfiai leletek’ is. „Zsidó műemlékek, iparművészeti tárgyak és etnográfiai leletek 

számára. Régi héber írások, könyvek és metszetek befogadására.”
253

 Lajta terveiben a 

műemlékek és az etnográfiai leletek a tárgyak mellett adattári információk gyűjtését 

jelentették.
254

 A múzeum létrehozásában jelentős szerepet vállaló temesvári rabbi, a 

néprajzos érdeklődésű Kohlbach Bertalan 
255

 szintén néprajzi múzeumot szeretett volna: 

„Zsidó néprajzi múzeumért lelkesedtem; már láttam is – egyelőre ugyan csak 

bérházban, ama 6–7 szobát berendezve (…) A múzeum bemutatná – szerintem – a 

zsidóság szokásait a különböző életkorokban.” (…) 
256

 Ugyancsak tervezett egy 

múzeum–koncepciót Ács Lipót tanár,
257

 aki szintén nagy hangsúlyt helyezett a tárgyak 

mellett az adattári egység létrehozására. „Folklorisztikus szempontból össze kell 

gyűjteni a szóbeli hagyományokat, közmondásokat, meséket, mondákat, ünnepi–, 

születési–, esketési–, temetkezési népies szokásokat, a családi életre vonatkozó 
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különleges szokásokat, a régi énekeket, játékokat stb–t. Mindezekről pontos jegyzetek, 

leírások, fényképek, fonográf felvételek készítendők.” Tervezete egységes, ebben a 

szertartási tárgyak nem különálló egységet képeznek jellemzően iparművészeti 

interpretációval, hanem az egységes néprajzi gyűjtemény részeként: „Rendkívül 

fontosak a vallás szolgálatában álló tárgyak és eszközök összegyűjtése. Úgyszintén a 

zsidó életet illusztráló grafikai munkák. (Metszetek, litográfiák, aquarellek, kézi rajzok) 

és festmények.” Kohlbach Bertalan a néprajzi irányultság lehetetlenné válása után 

beletörődve a Magyar Zsidó Múzeum megvalósuló profiljába, a szertartási tárgyakat a 

’vallásrégiségek’ egységében, néprajzi értelmezés nélkül ismertette. „Minthogy 

azonban nem zsidó néprajzi, hanem magyar–zsidó múzeum, óhajtom, hogy magyar 

pártolóink magyar vallásrégiségekkel gyarapítsák az Izraelita Magyar Irodalmi 

Társulat ezen legfiatalabb alkotását.”
258

 

A zsidó néprajzi tárgyak definiálási nehézségei és az intézményi alapok 

megteremtésének problémái mellett komolyabb gondot jelentett a néprajz rendkívül 

sokrétűen terhelt jelentése a zsidó múzeumot megteremtő neológ zsidó közösség 

számára. A korabeli etnográfia vagy az egzotikus népek, vagy pedig a társadalom 

alsóbb szintjein élők tárgyaira koncentrált.
259

 A városi társadalomban betöltött előkelő 

helyzetét, pozitív történelmi szerepét bemutatni szándékozó, s ugyanakkor az egzotikum 

helyett a beolvadás szándékával fellépő zsidó tudományosságnak ez a megközelítés 

nyilvánvalóan nem kellett, hiszen ellentmondásban volt a múzeum szándékaival. A 

„néprajzi” jelző az erős asszimilációs szándékokat felmutató zsidó közösség magyar 

nemzeti érzéseinek kétségbevonását jelentette, amint azt Kohlbach Bertalan 1911-ben 

megfogalmazta: „De megtudtam, hogy ezen társaság (a Magyar Néprajzi Társulat TZs) 

számol a mi érzékenységünkkel és folklorisztikus emlékeinknek vallásos jellegével és 

mellőzi a zsidó vonatkozású tárgyak gyűjtését. Méltánylom az okokat, de nem helyeslem. 

Igaz, hogy annyira érezzük magyar voltunkat, hogy fáj, ha minket bármilyen 

vonatkozásban is népfajnak tekintenek, de mindazonáltal tény, hogy felekezeti 
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életünkben annyi a faji néprajzi, hogy ennek gyűjtése a tudománnyal szemben vállalt 

egyik kötelezettségünk.”
260

 

További problémát jelentett, hogy szabad–e egyáltalán a tudomány módszereivel, 

antropológiai megfigyelés tárgyaként tanulmányozni a szakrális szokásokat, 

tárgyakat.
261

 Az Ezredéves Kiállítás kapcsán, 1896–ban komoly sajtópolémiát okozott, 

hogy szabad–e kiállítási tárgyként bemutatni, azaz profán térben, egzotikus tárgyként 

szemlélni a tóratekercset és a hozzá kapcsolódó szertartási tárgyakat. A vita során 

példaként említették a keresztény egyházak gyakorlatát, amelyben a keresztény 

szertartási tárgyakat iparművészeti interpretációval mutatták be. A vallási praxis 

tárgyainak művészeti interpretációja a 19-20. század fordulóján már elfogadott volt, de 

ugyanezen tárgyak antropológiai szemléletű tudományos vizsgálata még sokáig 

aggályosnak számított.
262

 Kohlbach Bertalan 1934-ben írt a Jom kippur néprajzi 

értelmezéséről, s cikkében héber idézettel indokolja, hogy miért nehéz neki a vallási 

szertartás ilyen elemzése.
263

  

 

A Zsidó Múzeum 1916–ban a nagyközönség számára is megnyílt, a múzeum dolgozói 

rendszeresen publikáltak a tárgyakról, és kialakult a múzeumi világon belüli 

kapcsolatrendszere is. Igyekeztek jó kapcsolatokat ápolni a külföldi zsidó 

múzeumokkal, gyűjtötték a jelentősebb gyűjtemények katalógusait, tárgyleírásait. A 

magyarországi múzeumi világban főként az Iparművészeti Múzeummal voltak 

kapcsolatban, a főként szertartási tárgyakra alapuló gyűjtemény több darabja szerepelt 

az Iparművészeti Múzeum által szervezett kiállításokon, (1927: Iparművészeti Múzeum 

régi ezüstkiállítása, 1935: A régi Buda és Pest iparművészetének kiállítása), s az 

Iparművészeti Múzeum dolgozói több esetben szakmai segítséget nyújtottak a Zsidó 

Múzeum mindvégig önkéntesekből álló dolgozógárdájának. Az időközben jelentős 

gyűjteménnyé vált Néprajzi Múzeummal semmilyen kapcsolatuk nem volt, nem 
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ismerték sem a kevéske ott begyűjtött zsidó tárgyat,
264

 sem pl. Győrffy István zömmel 

ortodox zsidókról készült fotóit. Ez annál meglepőbb, mert a Néprajzi Múzeumnak több 

tárgyat begyűjtő Grünbaum Gyula
265

 Sopron környékéről, Németkeresztúrról etc. 

gyűjtött,
266

 amely terület a Zsidó Múzeum első számú érdeklődési területe volt 

ideológiai szempontokból csakúgy, mint a dolgozók származási helye miatt.
267

 A Zsidó 

Múzeum korai történetének kapcsolatrendszerét tanulmányozva el kell fogadnunk azt az 

elméletet, miszerint a néprajzi és a művészeti múzeumok között alapvető ellentétek 

vannak – s legalábbis esetünkben – az átjárás intézményi szinten nem 

megvalósítható.
268

  

A Zsidó Múzeum 1916 és 1963 közötti történetében
269

 a tárgyak történeti és művészeti 

interpretációja volt elfogadott, ezt támasztja alá a múzeumi titkár 1933-ban írt levele 

egy felajánlott tárgy kapcsán: „mivelhogy a mi újonnan megnyílt Zsidó Múzeumunk a 

mizrachnak ilyfajtájú ábrázolásával még nem rendelkezik, és különben is a zsidó 

iparművészet ilyen különös remekének kiállítása” (fontos a múzeum számára.)
270

 A 

mizrahtáblák a zsidó lakások keleti falát megjelölő, gyakran házilagosan készített, 

gazdagon díszített alkotások. Európában a zsidó iparűzést a fennálló jogszabályok, a 

céhes keretek sokáig gátolták, ezért a zsidó szertartási tárgyak jelentős része, elsősorban 

a nemesfémből készült ötvöstárgyak, tóradíszek jellemzően nem zsidók művei.
271

 

Ugyanakkor a textilek (különösen a hagyományos női kézimunka), a papírkivágások, 
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fafaragások, festett, rajzolt, otthon vagy a céhen kívüli iparűzők által készített apróbb 

tárgyak jellemezhetik igazán a zsidó kézművességet.
272

 Azonban tény, hogy a nem 

zsidó iparosok által gyártott, de zsidó közösségen belüli használatra szánt termékeknél 

figyelembe vették a megrendelő igényeit, s ezért a szertartási tárgyak ikonográfiai 

elemzése zsidó kontextusban értelmezhetőek.
273

  

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,
274

 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 társadalmi egyenjogúsítása fel sem merült, és az integráció 

helyett az autonómia-törekvések voltak meghatározóak,
275

 vagy azokon az elsősorban 

német területeken, ahol a zsidó népiség, a közösségek közjogi autonómiája már végképp 

a történeti múlthoz tartozott.
276
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A Magyar Zsidó Múzeum épülete 

Az 1909 decemberében alapított Magyar Zsidó Múzeumnak közel húsz évig kellett 

várnia arra, hogy saját épületet kapjon. Már 1912-ben külföldi mintákat követve „kettős 

dőlt üvegasztalt” készíttettek érmek, gyűrűk és pecsétnyomók tárolására és 

bemutatására.
277

 1913 novemberétől bérelték a Hold utca 23. egyik emeleti lakását,
278

 

ahol 1914-ben, két kisebb és egy nagyobb szobában korlátozottan látogathatóvá vált a 

gyűjtemény.
279

 A múzeum működtetése az előkelő lipótvárosi ház első emeletén nem 

lehetett zavartalan: a múzeum rendkívül töredékesen fennmaradt iratanyagában 
280

 

található egy irat, melyben a háztulajdonosok ügyvédje felszólítja a múzeumot, hogy az 

udvaron tárolt öreg sírköveket távolítsák el. „… Ügyfeleim Önöknek a 

múzeumhelyiséget, nem pedig az udvart adták bérbe…” – írja az ügyvéd, s ennek 

megfelelően a muzeális gyűjtemény tágabb környezete semmiben sem utalhatott a zsidó 

kultúrkincsek jelenlétére. Az itt berendezett múzeumról a Múlt és Jövő múzeumi 

száma
281

 az egyes múzeumi tárgyakat bemutató képek mellett közölt két olyan 

fényképet is, melyeken egy–egy múzeumi szekrény látszik zsúfolásig tömve tematikus 

csoportokba rendezett szertartási tárgyakkal. A szekrények mellett a falat a korszak 

polgári lakáskultúrájára jellemző nagy mintás tapéta borította. A hivatalos megnyitás 

évében, 1916–ban már évi ezer látogatóról számol be az igazgatósági jelentés,
282

 de az 

akkor optimistának tűnő hangot egy évtizeddel később már a kritika hangja váltotta fel: 

a Magyar Zsidó Múzeumnak „nem volt megfelelő helyisége, ezért nem szolgálhatta 

kellően célját. ” – írta a múzeumot alapító IMIT akkori elnöke.
283

 

A lipótvárosi egyesületi múzeum sorsát a lakástulajdonosok különösebben nem 

megindokolt felmondása pecsételte meg 1929-ben, ekkor a múzeum anyagát ládákba 

csomagolva a PIH polgári leányiskolájában (Wesselényi utca 44.) helyezték el. A 

múzeum az asszimilálódó zsidó nagypolgárságnak otthont adó elegáns Lipótvárosból a 

kispolgárias Erzsébetvárosba, a zsidó közösségi intézmények közelébe költözött.  
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A költözés mellett egy másik jelentős változás is érte a múzeumot: az addig kizárólagos 

működtető Izraelita Magyar Irodalmi Társulat mellé belépett tulajdonosként a Pesti 

Izraelita Hitközség, és 1931. július 13–án a múzeum kezelésére megalakították az 

Országos Magyar Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti Egyesületet. Az új 

egyesületben az IMIT biztosította a múzeumi tárgyakat (ekkor kb. 2000 tétel), a PIH 

pedig vállalta a múzeum elhelyezését.
284

  

A múzeum alapítása óta eltelt két évtized döntő változást hozott a magyar zsidóság 

életében: vesztes háború, forradalmak, a Trianoni béke és a numerus clausus- törvény 

egyre fokozódó nehézségeket jelentett, amely ráadásul súlyos gazdasági bajokkal járt 

együtt. A pesti zsidó társadalom zsidósághoz való viszonya is átalakult: tömeges volt a 

vallás elhagyása, és ugyanakkor – legalábbis a PIH vezetőinek optimista és vágyakkal 

teli helyzetértékelése alapján – egy „vallási reneszánsz” is megfigyelhető volt 

köreikben: “lateiner budapesti zsidók jó zsidók szeretnének lenni, sokáig közömbösek 

voltak a vallás ügyei iránt, ma erősen érzik, hogy mit jelent a hit boldogsága és 

szépsége.” Az igények kielégítésére a PIH az 1922-ben meghirdetett „valláskulturális 

reformja” keretében nagyarányú zsinagógaépítés mellett kulturális és humanisztikus 

intézményeket terveztek.
285

 Az építési program hangsúlyos része volt a Wesselényi 

utcai telekre tervezett kultúrpalota, melyben a Zsidó Múzeum is méltó elhelyezését 

remélhette. 

Új múzeumépület 1931-ben 

A Wesselényi és Dohány utca sarkán lévő telek története a múzeum alapítása előtti 

időkre vezet vissza. A Dohány utcai zsinagóga megépítésekor (1859) a Wesselényi 

(akkor még Aréna) utca csak a Síp utcáig tartott, a Dohány utcában zárt beépítésű 

házsor volt. A Wesselényi utca Károly körútig vezetésekor, 1895–ben a zsinagóga 

melletti házakat, köztük azt, amelyben a politikai cionizmus megalapítója, Theodor 
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Herzl született 1860–ban
286

 lebontották. A Pesti Izraelita Hitközségnek ekkor még 

birtokában volt az a Wesselényi utcainál háromszor nagyobb építési telek, amelyre a 

Lipótváros reprezentatív zsinagógáját szándékoztak felépíteni.
287

 Az építkezés 

folyamatosan tolódott, s az elnökség 1906 januárjában újabb két évi haladékot kért az 

építkezés befejezésére.
288

 A Wesselényi utcai telek megszerezhetőségének reményében, 

nem mellékesen az Aréna (ma Dózsa György) úti zsinagóga felépítésével a hitközség 

1907 tavaszán lemondott a lipótvárosi zsinagóga megépítéséről („nagy szükséglet egy 

nagy templomra a Lipótvárosban fenn nem forog”),
289

majd a telket 1909 novemberében 

a fővárossal elcserélték a Dohány utcai zsinagóga tőszomszédságában lévőre.
290

 Az 

ajándékozási szerződés értelmében itt hitközségi székházat és egy kisebb zsinagógát, 

leányiskolát és parkot kellett építeni. Az időközben többször megváltoztatott építési 

programban végül 1931-re fejezték be az építkezést: az első világháborúban meghalt 

zsidó katonáknak emléket állító Hősök templomát, a kultúrházat és a rabbiság új, 

modern épületét (Wesselényi utca 7.) építették fel. Az építkezések mellett a Dohány 

utcai zsinagóga renoválását is tervbe vették,
291

 hiszen a megújulás fontos elemeként a 

Dohány utcai zsinagóga méltó környezetét kívánták megalkotni. Ez nem csupán a zsidó 

kulturális intézmények nyújtotta szellemi szomszédságot jelentette, hanem főleg azt, 

hogy az akkor már hetven éve álló nagyzsinagógát ki akarták szabadítani a szűk utca és 

a környező magas házak fogságából 
292

 és végre annak szerették volna látni, aminek 

építették: városközponti, reprezentatív nagyzsinagógának. 1859–ben még félig a 

középkori előírásoknak megfelelően,
293

 az utcafronttól beljebb, szinte a két előreugró 

pillér mögé dugva építették meg a zsinagógát, 1931–ben pedig utólag próbálták meg 

hozzáigazítani a környezetet a megváltozott zsidó önképhez. A pályázatot kiíró Építő 

Bizottságban két jelentős részletkérdésben volt vita, melyre az elkészült tervek eltérő 
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megoldásokat javasoltak. Kérdés volt, hogy megbontható–e a zsinagóga épülete. Az 

épület nem volt műemlék, de a zsidó közösség főtemplomaként sokak szemében 

érinthetetlennek tűnt, pedig ahhoz, hogy a közösség óhajának megfelelően a zsinagóga a 

Károly körút, azaz tulajdonképpen a nem zsidó külvilág felé is impozáns látványt 

nyújtson, le kellett bontani a zsinagóga bejáratát takaró épületszárnyat (a korabeli 

nyelvhasználatban: bástyát). Másik vitás pont volt az építendő új épületek stílusa: 

egyesek szerint alkalmazkodni kell a zsinagóga stílusához, és annak mintegy 

folytatásaként kell megépíteni a kultúrházat. Mások amellett érveltek, hogy az 1930–as 

években nem lehet és nem is szabad a több mint hetven éves zsinagóga stílusában 

alkotni, hanem látványosan különböző megoldást kell alkalmazni.
294

 A látványtervek a 

Tér és Forma 1929–es évfolyamában megjelentek, innen rekonstruálható, hogy milyen 

elképzelések voltak a terület beépítésére. Róth Miklós és Tauszig Béla a zsinagóga 

Wesselényi utca felé eső oldalépületét teljesen visszametszette volna a bejárat frontjáig. 

A pályázatban előírt tér náluk a jelenlegi múzeumi épület helyén lett volna, a beépített 

terület pedig a zsinagóga hosszanti tengelyének felénél-harmadánál kezdődő egyetlen 

hatalmas tömb lett volna. Az épület ablakainak és burkolatának stílusa követte volna a 

zsinagógáét.  

Komor Marcell és Komor János terve a később részben lebontott épületszárnyat 

érintetlenül hagyva, a Róth–Tauszig tervhez hasonlóan a Wesselényi–Dohány utca 

sarkán kis terecskét hagy, majd a felépítendő épületeket a Wesselényi utca felé 

orientálva egy kupolás zsinagógát és egy viszonylag alacsony toronnyal díszített 

épületet tervezett két-két alacsonyabb épülettel közrefogva. A terecskére obeliszkszerű 

emlékművet képzeltek. Ők modern, a kor stílusának megfelelő ablakokat, és a 

zsinagóga téglaburkolatának sötétebb árnyalatából készülő téglaburkolatot terveztek. 

Román Ernő terve ehhez nagyon hasonló, de ott a kupolás nagy épületrész ablakainak 

stílusa megegyezik a zsinagógáéval. Jakab Dezső és Sós Aladár hatalmas, belsőudvaros 

épületet képzeltek az utcasarokra, amely szinte megsokszorozva folytatta volna a 

Dohány utcai kocsibejáratok árkádjainak ívét. Ezen épület mögött hatalmas, két fő 

szárnyból és az azokat összekötő alacsony bejárati részből álló épületet terveztek. Vágó 

László első terve szerint a Wesselényi utca felé eső oldalszárny külső két boltívnyi 
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részét visszabontotta, így az többé–kevésbé azonos mértékben nyúlik előre, mint a 

másik, érintetlenül hagyott épületrész. A Wesselényi utcai sarokra ugyanilyen „bástyát” 

tervezett, és a kettő közötti részt keleties palota–szerű, árkádos épületrésszel kötötte 

össze. Lényegében hasonló, stílusában eltérő, de tömegalakítását tekintve azonos 

épületet tervezett Faragó Ferenc és Polacsek György. A végleges terveket végül Vágó 

László
295

 és Faragó Ferenc
296

 közösen készítették, és a megépült épületcsoportban 

mindkettejük elképzelése helyet kapott. A látványterveken a Dohány utcai beépítéshez 

mintegy húsz méter mélységben visszabontották a bal oldali pillért, majd az épületet 

Förster stílusához szigorúan ragaszkodva „folytatták”: a kívülről csupán 

egyemeletesnek tűnő épület földszintjén a Dohány utca felé hét, a Wesselényi utca felé 

pedig ötíves árkádsort emeltek. Az árkád–motívum a Wesselényi utca felé folytatódik, 

de itt a Dohány utcai téglaburkolatot felváltja a fehér kő, ez vezet az ilyen anyagból 

épített Hősök templomához. A Dohány utcai fronton kis tér, a két zsinagóga között 

pedig park lett, eredetileg még keleties vízmedencét is terveztek ide.   

1930. augusztus 1–én megkezdődtek az építési munkálatok.
297

 A Kultúrház 1931 őszére 

elkészült, a következő tavasszal a belső festési munkák is befejeződtek és lehetővé vált 

a beköltözés. „A Kultúrház első emeletén nyert elhelyezést a Zsidó Múzeum, mely több, 

egymásba nyíló teremből áll.”
298

 A kiállítótér belső udvarra néző ablakaira díszítés és 

pénzszerzés céljából festett ólomüveg üvegablakokat készítettek. Az festett 

üvegablakok bibliai jeleneteket: (Dávid és Góliát, Izsák feláldozása, Mózes 

megtalálása, Haman és Mordeháj, Dániel látomása, Fáraó álma, Dávid király imája, 

Babilon vizeinél, Salamon házavató imája, Dániel az oroszlánveremben, Debóra, 

Becalél) és a zsidó történelem két jeles tudósának életéből vett jeleneteket (Júda Halévi 

halála, Majmonidész tanítványai körében) ábrázolnak. Az ily módon szinte a múzeumi 

kiállítás részévé emelt bibliai témák szimbolikája elősegítette a múzeum újranyitásakor 

megfogalmazott célokat: a zsidó közönség zsidó öntudatának erősítését, a nem zsidó 

látogatókban pedig a közös gyökerek hangsúlyozásával a zsidó–keresztény testvériség 

érzésének erősítését. A tizennégy ablak elkészítését kifizető, s ezzel a múzeum 
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intézményét anyagilag támogatók elsősorban a Pesti Izraelita Hitközség és a Magyar 

Izraeliták Országos Irodájának elöljárói voltak.
299

 Az új kiállításhoz a vitrineket az 

épületet is megálmodó Faragó Ferenc építész tervezte a korszak múzeumi gyakorlata 

alapján.  

 

A zsinagóga, azaz a közösség háza (bet- kneszet) mellett az új kultúrpalota 

környezetében modern, nyitott közösségi tereket: árkádsort, parkot és parkosított teret 

alakítottak ki. A területet minden oldalról árkádsorok veszik körül, így az egész terület a 

Dohány utcától a Goldmark-teremig, a rabbinátus impozáns, nyitott és széles bejáratáig 

egyetlen átlátható térré vált. Ezzel szakítottak a középkorból maradt hagyománnyal, 

mely a zsidók közösségének tereit beláthatatlan, és egyben védett belső udvarokra 

korlátozta. Az új épületegyüttesben megtalálható a neológ pesti zsidóság identitásának 

összes szimbolikus eleme: impozáns nagyzsinagóga, a világra nyitott rabbisági épület, 

kultúrház, a zsidók dicső múltját bemutatni szándékozó múzeum, park, és a haza 

védelmében elesett zsidók emlékcsarnoka. Az épületegyüttes a korabeli zsidó közösség 

kulturális és társadalmi pozíciójának jelképe, az önreprezentáció területe lett.  

A múzeum, mint hitközségi hatalmi tényező 

A múzeumok a modern társadalmak kultuszhelyeivé váltak,
300

 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. 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.
301

 A kultúrház épülete a 

főtemplomhoz csatlakozik, és vizuális egyezésén túl szellemiségében is hűen követte 

azt az irányvonalat, melyet a Dohány utcai zsinagógát fenntartó közösség elvárhatott. A 

két intézmény egymást erősítette; a Zsidó Múzeumot legitimálta a nagyhírű zsinagóga, 
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míg a múzeumban megtekinthető volt mindaz a zsidó vallás mérsékelt 

megreformálására utaló ideológiai előkép, amely ebben a zsinagógában öltött testet 

először Magyarországon.
302

  

A múzeum az átlagos múzeumlátogatónak az egyházi gyűjtemények művészeti 

múzeumokhoz igazodó normái szerint ismertette a tárgyakat. A zsinagóga mellé 

helyezett múzeumban ugyanakkor a gyűjteményben megőrzött szertartási tárgyak 

mintegy visszatértek eredeti helyükre, és a muzeumizáció után és ellenére újra a 

vallásos kontextussal érintkezhettek. A múzeumban a tárgyak már nem a zsinagógai, 

rituális idő (azaz az ünnepek ritmusa) szerint láthatóak, hanem valamennyi tárgy 

egyidejűleg, nem szertartási tárgyakként, hanem művészeti alkotásokként. Azért 

lehetnek ott, mert a tárgyak folyamatos, egyes közösségek általi rituális használata 

helyett az egész közösség kulturális használatába mentek át. A magas művészeti értéket 

is képviselő szakrális tárgyak korabeli művészeti értékelése összecsengett a zsidó vallási 

értékek hangsúlyozásával így a múzeum léte a szekuláris értékeket fel- és elismerő 

hitközségi vezetés számára egyfajta missziós többletet is jelenthetett. „… a vallás 

őreinek az a kötelességük, hogy olyanokat nyerjenek meg a legtisztább monoteizmuson 

alapuló, tiszta szellemi Istenséget tisztelő vallás részére, akik már eltávolodtak, akik 

éppen esztétikai kielégületlenségük folytán s a vallásnak az élettől való teljes 

elkülönülése révén távolodtak el. Ha ezeket újból a vallás templomaiba óhajtják hozni, 

ha a zsidó vallásból az élet vallását akarják újból teremteni, ha modern kultúránkkal 

harmonikusan egyesülve, integráns részévé akarják tenni lelki életünknek, akkor azt a 

nagy vonzóerőt, amelyet a művészet jelent, nem nélkülözhetik, akkor a vallásnak 

keresnie kell a művészet fegyverbarátságát, mely annál őszintébb, mert a vallás 

céljainak szolgálatával semmiben sem hanyagolja el saját célkitűzéseit”
303

 - írta a 

múzeum egyik akkori vezetője, Naményi Ernő. 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. Az alapvetően művészeti múzeum ugyanakkor a 

vallási-kulturális egyenlőség hangsúlyozásával fontos szerepet töltött be a társadalom 
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zsidóképének alakításában. A múzeum művészeti intézmény-voltát hangsúlyozták a 

zsidótörvények életbe lépése után az OMIKE Művészakció keretében, a múzeum 

második emeleti kiállítótermeiben bemutatott kortárs képzőművészeti kiállítások is.
304

 

A művészakció keretében bemutatott művek egy részét vásárlás vagy ajándékozás útján 

a múzeum megszerezte, s ezzel egy szerény képzőművészeti gyűjtemény kialakulását 

segítették elő.  

Ugyanakkor a múzeum nyitvatartási ideje, a látogatás szabályozása a belső 

identitásépítés szándékát jelezhette: a múzeumi nyitvatartási napok hétfőn és 

csütörtökön voltak, ami a tórafelolvasás hagyományos ideje a tradicionális 

közösségekben. Látogatható volt még szombaton, valamint a szigorú böjtölést és ötszöri 

imádkozást előíró engesztelőnapon (Jom kippur), amikor minden évben kinyitották a 

múzeumot, hogy az egész napos imádkozásra érkezett hívők az imaszünetekben 

megtekinthessék a gyűjteményt.
305

 A tóraolvasás hagyományos napjain a vallási élet 

hagyományos tárgyait megtekinteni quasi–vallásos cselekedetté lépett elő, ami akár az 

egész napos böjtöt és imádkozást előíró Jom kipurkor is megengedett volt. A múzeum 

épülete a zsidó intézményrendszer szomszédságába került, ami szimbolikus-térbeli 

megfogalmazása annak, hogy a múzeum intézménye a zsidó intézményrendszer része 

lett. 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 budapesti Zsidó Múzeum épületének további fontos szimbolikus eleme, hogy a 

politikai cionizmus megteremtőjének, Herzl Tivadarnak szülőháza helyén épült fel, 

amely fontos ideológiai-történeti réteget jelenthet az épület történetében. Ennek a 

harmincas évek kultúrházán, illetve a múzeumban nem volt látható nyoma, s ennek 

hiányát a Jüdische Rundschauban rosszallóan emelte ki Kurt Löwenstein.
306

 

A múzeum állandó kiállítása összhangban állt a hitközség kulturális propagandájának 

szellemiségével, és a művészetileg értékes tárgyakon keresztül is elsősorban a magyar 
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zsidók történetét szándékozott bemutatni. A zsinagógát magáénak tudó közösség 

történelemszemlélete alapján a magyar–zsidó együttélés harmonikus oldalát igyekeztek 

hangsúlyozni, s szinte egyáltalán nem említették a negatív eseményeket. Ennek a 

történelemszemléletnek továbbra is egyik alaptétele volt a Kohn Sámuel Dohány utcai 

főrabbi által 1884–ben közreadott elmélet, mely a magyar zsidókat a honfoglaló 

magyarsággal együtt érkező kazárok leszármazottainak mutatta be. Jóllehet elméletét 

rögtön a megjelenése után cáfolták, az asszimilációt szorgalmazó, önmagát 

„mózesvallású magyarként” definiáló közösségekben mégis rendkívül népszerű lett,
307

 

jóllehet szimbolikusan elszakította a magyar zsidóságot a zsidó nép egészétől. A 

Múzeum 1936-ban elkészíttette Kohn Sámuel bronz mellszobrát Telcs Ede
308

 

szobrászművésszel, s a szobor az állandó kiállítás egyik hangsúlyos helyén bemutatott 

darabja lett.  

 

Muzeumizáció a zsidó közösségek megítélésében 

A felvilágosodás nyomán létrejött enciklopedikus múzeumok a civilizációs közös 

értékek definiálásának, a „honnan jövünk?” kérdésre adandó univerzalisztikus válaszok 

és ezek bizonyítékainak bemutatására alakultak. A zsidó múzeumok ezzel némiképp 

ellentétesen, az urbanizáció és az asszimilációs tendenciák miatt elveszni látszó 

tradicionális zsidó világ tárgyainak megőrzésére alakultak. Az általános múzeumok a 

közös értékek megteremtésének szándékával alakultak, míg a zsidó múzeumok a hajdan 

volt közös értékek elvesztésétől való félelemből. A gyűjtési szándékok mögött 

nosztalgikus érzelmek voltak, ugyanakkor a korabeli muzeológiai gyakorlat szerint a 

tárgyakat a muzeumizáció során elvágták az eredeti kontextusuktól, s a múlt 

emlékeiként, művészettörténeti értékként és történeti forrásként konzerválták. Ezt a 

múzeumi gyakorlatot értékelte Theodor Adorno rosszallóan a tárgyak temetőjeként, a 

kultúra neutralizálásaként, a tárgyak „mauzóleumaként”,
309

 azonban az asszimilálódó 

közösség szemében értéknek számított a muzeumizáció, amint azt a Magyar Zsidó 

Múzeum egyik alapítója, Kohlbach Bertalan megfogalmazta: „Annál kevesebb 
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veszedelem volna itt ily múzeumban, mert maguk a legjobbmódú zsidók is csak a múltat, 

nem a jelenüket látnák ily intézetben.”
310

 A múzeum új, a többségi társadalom mintáit 

követő intézmény volt a zsidó közösségekben, ezért 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. „Pápán a legjobb akarattal is nehezen tehetünk 

valamit, noha Pápa valóságos fészke a régiségeknek. A legerősebb fanatizmus és sötét 

elfogultság nem hagyják az értékes és igazán jellemző régiségeket napfényre hozni.” – 

írta egy gyűjtő 1912-ben.
311

 A zsinagógai szertartási tárgyak egy csoportjának 

(tóradíszek) csak múlthoz kapcsolását idézi Vadász Ede 1909-ben, aki szerint ezek már 

„kimentek a divatból” és „nem igen aggatnak többé díszvérteket sem a tórákra, 

melyekről lefityegve és hordozóikat jobbra-balra vagdosva ízléstelenkedtek.” 
312

 

Ezzel ellentétesen, az adornói gondolat köszön vissza az óbudai hitközség képviselői 

által megfogalmazott levélben, melyet a Magyar Zsidó Múzeum tárgyaikat kérő levelére 

válaszul írtak: „Tekintettel azonban arra, hogy Hitközségünk kegyszerei nem muzeális 

tárgyak, hanem jelenleg is és állandóan használatban lévő szertartási szerelvényeket 

képeznek, sajnálatunkra nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azokat a t. egyesület 

rendelkezésére bocsáthassuk.”
313

 

Az ortodox álláspontok egyikére Széll Mihály kisvárdai hitközségi elnök hívta fel a 

figyelmet, attól tette függővé a Magyar Zsidó Múzeum támogatását, hogy ott a vallási 

tárgyakkal kapcsolatos munka során is betarthatóak legyenek a zsidó vallási 

szabályok.
314

 Álláspontja szerint: „hogy ez igazán magasztos célú intézmény 

megszilárdíttassék, legalább is három művelt ortodox rabbit kellene a bizottságba 

bevonni, ha ez nem sikerülne, legalább az orth. izr. iroda elnökének helyet kellene 

engedni a bizottságba, amennyiben a múzeumba sok oly tárgyak, oly templomi szent 

                                                 

310
 Idézi: Kohlbach Bertalan: „A Magyar Zsidó Múzeum”, Múlt és Jövő (1912): 40.  

311
 Bencze József főgimnáziumi tanuló levele Mezei Sándornak, Urai–Újfalu, 1912. április 4–én. (Bencze 

József sok tárggyal gazdagította a gyűjteményt.) MZSML VIII-1-1, 1912.   
312

 Vadász Ede: i.m. p. 14.  
313

 MZSML VIII–1-2. Óbudai hitközség levele a múzeumnak, 1932. június 20.   
314

 Széll Mihály levele a Múzeumnak, 1910. július 14-én. MZSML VIII-1-2, Magyar Zsidó Múzeum 

iratai. 1910.  
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ereklyék kerülhetnek, melynek a zsidó szertartás szerint való mikénti elhelyezésénél 

megnyugtatás szempontjából ezeknek jelenléte mindenesetre előnyös lenne a múzeum 

bizottságában.”
315

 A múzeum mindenkori bizottságaiban végül nem szerepeltek 

ortodox küldöttek, hasonlóan a társintézményekhez, ahol konzervatív vagy liberális 

rabbik résztvettek a munkában, de ortodox rabbik neveivel nem találkozunk.
316

 A 

múzeum quasi-szakrális intézményként való elfogadottságát jelzi ugyanakkor az a tény, 

hogy Fried J. M. tassi rabbi 1916-ban egy egyszerű vászonra tintával festett 

tóraszekrény takarót ajándékozott a gyűjteménynek.
317

 A körülmetélések alkalmával 

használt parokheten imaszövegek olvashatóak. A zsidó vallásjogi hagyomány 

értelmében a tárgyat használaton kívül kerülése után genizába kellett volna helyezni, és 

eltemetni, Fried rabbi ennek ellenére döntött úgy, hogy a szakrális tárgyat kulturális 

emlékként a múzeumban helyezi el, ott is biztosítva érezve a tárgy méltóságának és 

immanens szakralitásának megőrzését.   

 

A Zsidó Múzeumban az ’emancipációs álom’ az első zsidótörvények korszakával véget 

ért. Az asszimiláció és a magyar–zsidó együttélés reményének csődjét jelentő 

diszkriminatív törvények után a zsidó közösség egyre inkább magába fordult, s próbálta 

korábbi, erősen apologetikus értékrendszerét a hagyományos zsidó közösségi értékek 

felé alakítani: „Múzeumunk kettős célt kíván szolgálni: (…) Belső megerősödésünket, a 

zsidó vallási, népi élet ismertetését és megbecsülését terjeszteni. Másrészt a magyar 

zsidó múlt históriai emlékeivel pedig bizonyítjuk történelmi jogunkat e haza földjén.”
318

  

Ugyanekkor előtérbe került a meglévő értékek dokumentálásának, megmentésének 

igénye. Létrehozták a „Zsidó történelmi műemlékek bizottságát”,
319

 fejleszteni kívánták 

a történeti gyűjteményt és a „néprajzi irányt”. Gyűjtőkörutakat szerveztek vidékre, s 

ezek meghatározásánál már nem a korábbi, „oberlandi” irány volt a mérvadó, hanem 

olyan községeket is meglátogattak, melyek jelentős ortodox központok voltak, s ahol a 

                                                 

315
 Uo.  

316
 Lásd.: Felicitas Heimann–Jelinek, Anne-Margret Kießl: „Zur Geschichte des Museums Jüdischer 

Altertümer in Frankfurt am Main, 1922–1938”, In: Felicitas Heimann–Jelinek, Hrsg.: Was übrig blieb. 

Das Museum Jüdischer Altertümer in Frankfurt 1922–1938. Frankfurt am Main: Jüdisches Museum 

Frankfurt, 1988. pp. 13–96.   
317

 MZSML 64.1542. Az információ forrása Fabó Bertalan kézírásos listája, MZSML VIII-3-1, 1916.  
318

 Az Országos Zsidó Múzeum igazgatóságának jelentése az 1942–43. évről. Libanon 8:4 (1943): 112–

118.   
319

 A terv nagy valószínűséggel papíron maradt, a dokumentálásra semmilyen nyom sem utal.  
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régi, érintetlen falusi zsidó élet megőrzött emlékeinek dokumentálást / begyűjtését 

remélték, mellyel kísérletet tettek a múzeumban megörökített múltkép 

kiegyensúlyozottabbá tételére. „Joggal elvárhatjuk, hogy az egész magyar zsidóság, 

szervezetre és pártárnyalatra való tekintet nélkül figyeljen reánk, ismerje el 

jelentőségünket és támogasson minket. S csak azt kell sajnálnunk, hogy múzeumunknak 

intézményes munkája teljes erővel nem indult már meg Nagymagyarország korában, 

mert sajnos, országhatáraink megcsonkítása következtében múzeumi gyűjtésünk 

szempontjából talán a legértékesebb területeket veszítettük el.”
320

   

A gyűjtőkörutakon begyűjtötték a 18. században jelentős Zsámbék jegyzőkönyveit, de 

több nagy múltú, ortodox közösség (Hőgyész, Bonyhád, Gyönk, Paks) továbbra sem 

kívánta múzeumba küldeni értékeit: itt „gazdag anyaggal, de meg nem értéssel” 

találkoztak a múzeum munkatársai.
321

  

 

 

                                                 

320
 Igazgatósági jelentés. IMIT Évkönyv (1935): 343–353.  

321
 Az Országos Zsidó Múzeum igazgatóságának jelentése az 1942–43. évről… 
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A múzeum kiállításai, identitáspolitikája 

Az új múzeumépület megnyitásakor a múzeum tárgyállománya körülbelül kétezer tétel 

volt. Az új épület első emeletén berendezett kiállításban minden tárgy szerepelt, ami 

elfért a térben, s az újonnan kapott tárgyakkal havonta kiegészítették a kiállítást.
322

 Arra, 

hogy mely tárgyakat érezték a magyar zsidó történeti hagyomány szempontjából, 

fontosabbaknak, a múzeum üzenete szempontjából meghatározóknak, a múzeum 

nagyközönségnek szánt kiadványaiból következtethetünk. A költözést és az 

újjászervezést követő időszakban a múzeum már időszaki kiállításokat is rendezett, a 

közművelődés és a múzeum bevételeinek növelése érdekében képeslap-sorozatokat és 

múzeumi műtárgymásolatokat jelentetett meg. 1940-től átvették a Libanon című 

folyóirat szerkesztését és megjelentetését is, melyben a múzeumi tárgyakról is 

megjelentettek tudományos publikációkat. Mindezek még a begyűjtött tárgyaknál is 

határozottabban körvonalazták azt az identitás-mintázatot, melyet a múzeum 

intézménye képviselt.  

A múzeum időszaki kiállításai 1931 és 1943 között 

1935 tavaszán a neológ hitközségek Országos Gyűlést tartottak, ahol az új szervezeti 

szabályzat megalkotása volt a cél. A Múzeum a kongresszus kísérőrendezvényeként 

időszaki kiállítást nyitott, melyben a centralizált szervezet történeti előképeit mutatták 

be, történelmi legitimációt biztosítva az Országos Gyűlés terveihez. A kiállítást 

Grünvald Fülöp és Fürst Aladár állította össze, melyhez a Múzeum 

dokumentumgyűjteményét kiegészítették a Magyar Országos Levéltárból és a Nemzeti 

Múzeum könyvtárából kölcsönzött oklevelekkel, iratokkal is. A kiállításon látható volt 

Mendel prefektus oklevele és pecsétje, II. József türelmi rendelete, az 1868-69-es 

Egyetemes Gyűlés iratai, kiadványai, az egységes szervezetet támadó és védő 

pamfletek, karikatúrák, etc. A kiállított dokumentumok mellett látható volt Ferenc 

József és Eötvös József portréja, valamint Kohn Sámuel és Hirschler Ignác szobra is.
323

 

                                                 

322
 MZSML VIII–1-2, 1933: Titkár levele Weisz Ignác reklamáló levelére: „újonnan ajándékozott 

múzeumi tárgyaknak vitrinekbe való elhelyezése minden négy hétben egyszer történik” 1933. április 3. 
323

 N.N.: „Az Országos Magyar Zsidó Múzeum kongresszusi kiállítása”, Múlt és Jövő (1935): 61.; O.D.: 

„Kongress-Ausstellung des Jüdischen Landesmuseums”, Pester Lloyd március 2. (1935): 4.; Fürst Aladár: 

„Az orth. secessió dokumentumai a neológ kongresszus kiállításán”, Zsidó Újság március 19. (1935): 2. 
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A kongresszus tiszteletére a Múzeum Mendel prefektus pecsétjének mintájával bronz 

emlékplakettet készíttetett Örkényi Strasser Istvánnal, mely megvásárolható volt a 

múzeumban.  

 

1937-ben a Múzeum második emeletén megnyílt a Történelmi Arcképcsarnok. „Az 

Országos Magyar Zsidó Múzeum (…) történelmi arcképcsarnokában gyűjti azoknak 

portréit, akik az izraelita felekezethez tartoztak és a magyar hazának halhatatlan 

szolgálatokat teljesítettek. (…) Történelmi arcképcsarnokunk célja az, hogy ifjúságunk 

elé példaként állítsuk nagyjainkat.”
324

 Az Arcképcsarnok megnyitásával a Múzeum a 

19. században kialakult műfaj, a híres zsidók tablóinak bemutatásához csatlakozott. 

Ezek a tablók kezdetben ortodox környezetben jelentek meg, híres ortodox rabbik 

képeit, és ezáltal az általuk hirdetett értékeket közvetítve. A század folyamán 

megjelentek más összeállítások is, melyeken egy-egy szellemi kör híres férfijait 

jelenítették még.
325

 A litográfiákon sokszorosított, könnyen elérhető tablókat Weisz 

Miksa már idézett, 1910-ben írt gyűjtési felhívása is említette, mint a Zsidó Múzeum 

számára begyűjtendő egyik tárgycsoportot.
326

 A híres személyiségek bemutatása a 

korszak muzeológiai gyakorlatában is ismert volt. „Minden múzeum (…) előszeretettel 

gyűjti az oly emlékeket, melyek kiváló egyéniségek nevéhez fűződnek, mert a históriai 

nagyságok iránt táplált kegyelet révén lehet legkönnyebben népszerűségre szert tenni. A 

népszerűség minden közművelődési intézet fejlődésében fontos tényező, hogyha a 

nemzet szélesebb rétegeire hatni kíván és főleg hogyha igénybe veszi a nemzet 

áldozatkészségét.”
327

 A Magyar Zsidó Múzeum Történelmi Arcképcsarnokában a 

magyar zsidó történelem jeleseit csoportosítva mutatták be. A második emeleti nagy 

teremben a főfalon a politika és közélet jelesei: Vázsonyi Vilmos,
328

 Vadász Lipót,
329

 

                                                 

324
 MZSML VIII-1-2, 1936. A Múzeum levele Benedict Henriknéhez, 1936. nov. 25., melyben férje 

portréját kérik az Arcképcsarnok számára. A kért portré (Czigány Dezső: Benedict Henrik portréja) 

beérkezett a gyűjteménybe, jelenlegi leltári száma: MZSML 64.2070.  
325

 Richard I. Cohen: „The Rabbi as Icon”, In: Uő: Jewish Icons… pp. 114–153., pp. 144–150.  
326

 Lásd a 233-as lábjegyzetet  
327

 Hampel József: „A hazai élet közép és újkori emlékei”, In: A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és 

jelene. Alapításának századik évfordulója alkalmából írták a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselői. 

Budapest, 1902. pp. 109–142., p. 138. 
328

 Vázsonyi Vilmos (Sümeg, 1868 – Baden bei Wien, 1926), ügyvéd, a Polgári Demokrata Párt alapítója, 

1917-ben igazságügyi miniszter, illetve a választójogi törvény reformjával megbízott tárca nélküli 

miniszter. Portréja: MZSML 64.2094, eredeti leltári száma jelenelg nem ismert.  
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Wahrmann Mór,
330

 Hirschler Ignác,
331

 Mezei Mór,
332

 Székely Ferenc,
333

 báró Kohner 

Zsigmond
334

 portréi, Wahrmann Mór, Hirschler Ignác és báró Hatvany Sándor
335

 

szobra
336

, valamint a Horn Ede
337

 szülőházán elhelyezett emlékmű másolata 

szerepeltek. A politikusokkal szemközti falon helyezték el a zsidó tudomány és a rabbik 

portréit és szobrait. Ezen a falon Wahrmann Júda pesti rabbi,
338

 Brill Azriel pesti 

rabbi,
339

 Münz Mózes óbudai rabbi,
340

 Löw Lipót szegedi rabbi,
341

 Schwáb Löw pesti 

rabbi,
342

 Chorin Áron aradi rabbi,
343

 Dr. Kayserling Mayer pesti rabbi,
344

 Dr. Bacher 

                                                                                                                                               

329
 Vadász Lipót (Kisvárda, 1861 –Budapest, 1924), jogász, politikus, országgyűlési képviselő. Portréja 

jelenleg nem fellelhető a gyűjteményben.  
330

 Wahrmann Mór (Pest, 1832 – Budapest, 1892), nagykereskedő, politikus, az első zsidó országgyűlési 

képviselő. 1868-ban az Egyetemes Gyűlés elnöke, 1883-tól a Pesti Izraelita Hitközség elnöke. Róla 

készült festmény jelenleg nem található a gyűjteményben.    
331

 Hirschler Ignác (Stomfa, 1823 – Budapest, 1891), szemész, akadémikus, az 1868-as Egyetemes 

Gyűlés elnöke, 1861– 1863 a Pesti Izraelita Hitközség elnöke. Portréja 1934-ben került a gyűjteménybe 

2541-es leltári számon, mai leltári száma: MZSML 64.2109.  
332

 Mezei Mór (Sátoraljaújhely, 1836 – Budapest, 1925), ügyvéd, hírlapíró, a Magyar Izraeliták Országos 

Irodája elnöke 1905–1925 között. Portréját 1933-ban ajándékozta a gyűjteménynek Mezei Erzsébet. A 

kép eredeti leltára száma nem megállapítható, és jelenleg már nem található a gyűjteményben.   
333

 Székely Ferenc (Alap, 1858 – Budapest, 1936), bankár, 1918–1921 között a Pesti Izraelita Hitközség 

elnöke. Portréja a MZSML 64.2103 leltári számon található, eredeti száma: 2938 volt.  
334

 Kohner Zsigmond (Pest, 1840 – Budapest, 1916), bankár, 1893 és 1906 között a Pesti Izraelita 

Hitközség elnöke. Portréját 1935-ben ajándékozta a gyűjteménynek fia, Kohner Adolf. A kép eredeti 

leltára száma nem megállapítható, és jelenleg már nem található a gyűjteményben.   
335

 Hatvany–Deutsch Sándor, báró (Arad, 1852 – Nagysurány, 1913), gyáros, közgazdász, a Gyáriparosok 

Országos Szövetsége (GYOSZ) alapítója és alelnöke.  
336

 A szobrok közül jelenleg csak Hirschler Ignác szobra található meg a gyűjteményben, leltári száma: 

MZSML 64.2056 
337

 Horn Ede (eredeti nevén Einhorn Ignác, Vágújhely, 1825 – Budapest, 1975), részletesen lásd az 

említett dombormű alapján készített képeslap leírásában, a „Képeslapok” alfejezetben.   
338

 Wahrmann Juda (Pest, 1792 – Pest, 1868), pesti rabbi. Wahrmann Júda és neje olajportréit 1934-ben 

ajándékozta a gyűjteménynek Abonyi Dezsőné, eredeti leltári száma nem megállapítható, a kép a 

gyűjteményben jelenleg nem szerepel.  
339

 Azriel Brill (1778 – Pest, 1853) pesti rabbi. Portréja jelenleg a MZSML 65.1277-es leltári számon 

szerepel, provenienciája, eredeti leltári száma nem megállapítható.   
340

 Münz Mózes (Podólia, 1850 k. – Óbuda, 1831), óbudai rabbi. Portréját 1918-ban ajándékozta a 

gyűjteménynek Kalmár Simonné, eredeti leltári száma 1130 volt, jelenleg a MZSML 64.1820-as számon 

szerepel.  
341

 Löw Lipót (Cerna Hora, 1811 – Szeged, 1875), nagykanizsai, pápai, majd szegedi rabbi. Portéja 

provenienciája, eredeti leltári száma nem megállapítható, jelenleg a MZSML 65.1313 leltári számon 

szerepel.  
342

 Schwab Löw (Kromau, 1794 – Pest, 1857), pesti rabbi. Portéja 1936-ban ismeretlen adományozó 

ajándékaként került a gyűjteménybe, eredeti leltári száma 2943 volt, jelenleg a MZSML 64.2353 leltári 

számon szerepel.  
343

 Chorin Áron (Morvaország, 1766 – Arad, 1844), aradi rabbi, részletesen lásd a portéja alapján készített 

képeslap leírásában a „Képeslapok” alfejezetben. A kép jelenlegi leltári száma: MZSML 64.1819.  
344

 Kayserling Mayer (Hannover, 1829 – Budapest, 1905), a Dohány utcai zsinagóga rabbija 1870–1905 

között. Lánya, Kayserling Jolán (Lengau, 1866 – ?) által festett portréja jelenleg a MZSML 64.2105 

leltári számon szerepel, régi leltári száma 5449, ami nyilvánvalóan későbbi leltározás eredménye.  
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Vilmos rabbi,
345

 a Rabbiképző Intézet igazgatója, Dr. Goldziher Ignác egyetemi tanár 

portréja,
346

 és Kohn Sámuel bronzszobra
347

 volt látható. A kisteremben a művészet, 

irodalom, tudomány és a közgazdaság zsidó jeleseit mutatták be portréban és/vagy 

műveiken keresztül. A festők közül Katona Nándor portréja László Fülöp festményén, 

Adler Mór portréja Franz Ingomár festményén volt látható, Bihari Sándornak pedig 

önarcképét
348

 állították ki. Kiss József költőnek két képét is bemutatták (Borsos József 

és Ferenci Károly portréin).
349

 Szerepelt még ebben a teremben Sonnenthal Adolf 

színész, Osvát Ernő író, Alexander Bernát egyetemi tanár, Léderer Adolf pedagógus, 

Dr. Löw Tóbiás helyettes kormányügyész,
350

 Dr. Goldziher Vilmos szemészorvos, Dr. 

Politzer Ádám fülészorvos, Gelléri Mór, az Országos Iparegyesület titkára, és a Dohány 

utcai zsinagóga két kántora, Friedmann Mór és Lazarus Adolf.
351

 A „históriai 

nagyságok” portréinak összeválogatása jól jellemzi azt a szellemi környezetet, melyet a 

múzeum ideálisnak gondolt. Ugyanakkor az általuk reprezentált asszimilációs irány 

kritikáját fogalmazta meg Patai József
352

: „A főfalon díszelgő összes zsidó nagyságok 

utódaiból alig lehetne egyetlen zsidó minjant kiállítani. Legtöbbnyire már a második 

generáció kikeresztelkedett.” 
353

  

1938-ban, az első zsidótörvény 
354

 parlamenti vitasorozatához időben kapcsolódva nyílt 

meg a Múzeum „Emancipációs kiállítása”. A törvény gyakorlatilag visszavonta a zsidó 

emancipációt, és megszüntette az állampolgári jogegyenlőséget, erre reagált a múzeum 

a zsidó emancipáció történelmi dokumentumainak és szimbólumainak kiállításával. Az 

1935-ös kiállításhoz hasonlóan ehhez a kiállításhoz is kölcsönöztek más gyűjtemények, 

a Magyar Országos Levéltár, a Parlamenti Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a 

                                                 

345
 Bacher Vilmos (Liptószentmiklós, 1850 – Budapest, 1913), 1877-től az Országos Rabbiképző Intézet 

tanára, 1909-től igazgatója. Portréja jelenleg a MZSML 64.2100-es számon szerepel a gyűjteményben, 

eredeti leltári száma 4035 volt.  
346

 Portréját Románné Goldziher Klára ajándékozta a gyűjteménynek 1936-ban, az 1964-es újraleltározás 

során már nem leltározták, jelenleg a MAZSIHISZ elnöki irodájában látható.  
347

 Erről részletesen lásd a „Képeslapok” alfejezetben.  
348

 MZSML MZSML 64.2359 
349

 Ezeket a képeket mind megjelentették a Múzeum képeslap sorozatában, ezért részletes adataikat lásd 

ott.  
350

 MZSML 64.2125 
351

 A más módon nem jelzett esetekben a kiállított tárgy nem megállapítható, lehetett festmény, szobor, 

plakett vagy akár fénykép-nagyítás is. Lazarus Adolf szobra: MZSML 65.1132  
352

 Patai József (eredetileg Klein, Gyöngyöspata, 1882 – Givatajim, 1953), író, költő, műfordító, a Múlt és 

Jövő alapító főszerkesztője, aki lapján keresztül jelentős mértékben támogatta a Múzeumot.  
353

 Patai József: „Szomorú séta a Zsidó Múzeumban”, Múlt és Jövő (1937): 17.  
354

 1938. évi XV. törvénycikk a társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról  
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Szépművészeti Múzeum anyagából. A kiállításban bemutatták az 1251-es ún. Zsidó 

aranybulla rendelkezéseit megerősítő 1484-es oklevelet, Vízkelety Béla
355

 Mátyás és 

Beatrix esküvőjét ábrázoló festményét, melyen a zsidó közösség is felvonult, Mendel 

Jakab portréját,
356

 II. József rendeleteit, az 1849-es és az 1867-es emancipációs 

törvényt, az első magyar nyelvű bibliafordítást, és mindazon dokumentumokat, melyek 

a zsidó közösség magyarországi integrációját bizonyították. „Jó érzékkel válogatják ki 

azokat az okleveleket, dokumentumokat és tárgyakat, amelyek a zsidóság jogállását 

pozitív irányban befolyásolták, és kihagyják mindazt, ami a zsidóság életét nehezíti, 

vagy súlyos diszkriminációkat tartalmaz.”
357

  

A múzeum termeiben rendezték meg 1939 és 1944 között az OMIKE Művészakciója 

keretében megrendezett képzőművészeti kiállításokat, de ezek nem a múzeum anyagát, 

hanem a zsidótörvények következtében máshonnan kiszorult művészek számára 

biztosított kiállítási lehetőséget. Az OMIKE 1939 és 1944 között összesen hat tárlatot 

rendezett, a kiállított képek közül Scheiber Hugó
358

 Imádkozó című tusrajza került be a 

Múzeum gyűjteményébe az OMIKE ajándékaként. 
359

  

A politikai szerepvállalásként is értelmezhető 1935-ös Kongresszusi és az 1938-as 

Emancipációs kiállítást követően a Múzeum még két kiállítást rendezett, 1942-ben Löw 

Lipót, 1943-ban pedig Kiss József emlékére. Ezek a kiállítások már azt követően nyíltak 

meg, hogy a gyűjtemény törzsállományát becsomagolták és Tápay-Szabó Gabriella
360

 és 

Bárányné Oberschall Magda
361

 segítségével elrejtették a Magyar Nemzeti Múzeum 

pincerendszerében, és csak a kisebb anyagi értéket képviselő dokumentumgyűjtemény 

volt kiállítható.  

  

                                                 

355
 Vízkelety Béla (Újarad, 1825 – Pest, 1864), festő, történelmi képeket és portrékat festett.  

356
 Gedő Lipót: Mendel prefektus portréja. MZSML 64.1769, eredeti leltári száma 475 volt.  

357
 Benoschofsky Ilona: „A múzeum története” In: Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor, szerk.: i.m. p. 

15.  
358

 Scheiber Hugó (Budapest, 1873 – Budapest, 1950), festő, grafikus. A Magyar Zsidó Múzeum 2005. 

április 7 – 2005. június 2. között megrendezett Modernizmus II. című kiállításán mutatta be a 

gyűjteményben lévő Scheiber képeket.  
359

 A kép megjelent a Libanon 1943-as összevont 2–3-as számában, valamint a Múlt és Jövő 1944. 

márciusi számában (Múlt és Jövő, [1944]: 43.), eredeti leltári száma 3825 volt.    
360

 Tápay-Szabó Gabriella (Budapest, 1902 – Budapest, 1961), viselettörténész muzeológus, a Magyar 

Nemzeti Múzeum muzeológusa.  
361

 Bárányné Oberschall Magda (Budapest, 1904 – Bryn Mawr, Philapephia, 1985), művészettörténész, 

1943–1946 között a Magyar Nemzeti Múzeum történeti osztályának vezetője.   
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Képeslapok 

A múzeumi tárgyakról készült két, 1933-ban és 1935-ben megjelent képeslap–sorozat 

azokat a tárgyakat mutatta be, amelyek az emancipált magyar zsidók önlegitimációja 

szempontjából különösen fontosak voltak. A képeslapok amellett, hogy bevételt hoztak 

a Múzeumnak, tisztán körvonalazták azt az önképet is, melyet a valláskulturális 

reformot végrehajtó Pesti Izraelita Hitközség a magáénak vallott. A két sorozat formai 

jegyeik alapján jól elkülöníthető: az első sorozat tíz, a második tizenkét lapot tartalmaz. 

Mindkét sorozat fekete-fehér fényképeken mutatja be a tárgyakat, az elsőben fehér 

kerettel és képaláírással, a másodikban pedig a hátoldalra írt leírásokkal. Az első sorozat 

a gyűjtemény sokféleségét mutatja, a képeslapokon láthatunk festményt, szertartási 

tárgyakat, metszetet, történeti dokumentumokat és egy múzeumi részletet is. A második 

sorozat már politikusabb, egy tóradísz-csoporton kívül a „a magyar zsidók nemesi 

levele”-ként 
362

 értékelt pannóniai sírkő, és az Arcképcsarnokban szereplők portréi 

láthatóak benne.  

 

Az 1933-ban megjelentett képeslap-sorozat  

 

  

 

Fredman kamaraispán eladja Sygarth (Pozsony m.) birtokát. Eredeti oklevél 1280–

ból
363

 

A képeslapon szereplő oklevelet Dirsztay Béla báró, műgyűjtő
364

 ajándékozta a 

múzeumnak 1912-ben, amint arról a Múlt és Jövő 1912-es novemberi száma is 

                                                 

362
 Igazgatósági jelentés. IMIT Évkönyv (1935): 345.  

363
 MZSML, XXIV-H-K594.  

364
 Dirsztay Béla (Pest, 1861 – Budapest, 1922) báró, műgyűjtő. Lásd: Patai József: „Dirsztay Béla báró 

műgyűjteménye”, Múlt és Jövő (1913): 101–104.  
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beszámolt.
365

 A tárgy eredeti leltári száma 147 volt, de az 1916-ban megjelent 

katalógusban nem szerepelt. A feudális jog szerint zsidók nem birtokolhattak földet, az 

oklevél azonban egy kivételes esetet dokumentál: IV. László a Nyitra megyei Zsigárd 

falut 1280-ban Fredman zsidó kamaraispánnak adományozta. A múzeumban az 

oklevelet a magyarországi zsidók középkori integrációjának bizonyítékaként értékelték. 

A különlegesen értékes, egyedülálló okiratot a második világháború idején a Belvárosi 

Takarékpénztár széfjébe helyezték, ahonnan eltűnt, s napjainkig nem került elő.
366

 

 

 

 

Nagy templomi menóra. Sárgaréz. Lengyel munka
367

  

A nagyméretű menórát Winterberg Gyula
368

 udvari tanácsos, a Pesti Chevra Kadisa 

elnöke ajándékozta a múzeumnak 1910-ben, eredeti leltári száma 109 volt. A menóra 

képe szerepelt a Múlt és Jövő „múzeumi” számában, 1915 augusztusában,
369

 a múzeum 

alapítóit tárgyakkal megrakott asztal mellett bemutató fényképen. Az öntött sárgaréz 

tárgynak számos analógiája ismert.
370

 Kohlbach Bertalan első tárgyismertetésében így 

írt róla: „A hegyén büszkélkedő, kiterjesztett szárnyú lengyel sas mutatja, hogy e menóra 

Krakkó feltámadásakor, Napoleon idejében készült.”
371

 A menóra ma is a 

gyűjteményhez tartozik, leltári száma: 64.1167. 

                                                 

365
 N.N.: „Dirsztay Béla ajándékai a Magyar Zsidó Múzeumnak”, Múlt és Jövő (1912): 456.  

366
 Kecskeméti György: „Újra megnyitják az Országos Magyar Zsidó Múzeumot”, Új Élet július 3. 

(1947): 6.; Mravik László:  „The Sacco…” p. 209.  
367

 MZSML, XXIV-H-K595 
368

 Winterberg Gyula (Jungbunzlau, 1846 – Budapest, 1921) udvari tanácsos, a Pesti Chevra Kadisa 

elnöke 
369

 Múlt és Jövő (1915): 284.  
370

 Jakob Bronner: „Vier ostjüdische Chanuka-Menoroth”, Menorah 4:12 (1926): 709–711. 
371

 Kohlbach Bertalan: „Vallásrégiségek múzeumunkban”, Múlt és Jövő (1915): 294–296.  
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„Az első Sabouth- istentisztelt az új Dohány-utcai templomban. Színes metszet 1860-

ból” 
372

 

A képeslapon megjelentetett színezett rézmetszetet (Fuchstaller Alajos
373

 metszete, 

1860) a Pesti Izraelita Hitközség ajándékozta a múzeumnak 1915-ben,
374

 eredeti leltári 

száma 722-es volt. A Dohány utcai zsinagógában zajlottak azok a nagyszabású ünnepi 

események, melyek látványosan fejezték ki a modernizálódó zsidó rétegek 

közösségvállalását a magyar társadalommal, azonosulását a nemzeteszmével. 

 

 

 

Menóra. Sárgaréz 
375

 

A szarvasokkal díszített hátlapú, hal-alakú olajtartókkal készített öntött sárgaréz 

hanukkai menórát 1910-ben vásárolta a múzeum, eredeti leltári száma 107 volt. A tárgy 

ma is a gyűjteményhez tartozik, leltári száma: 64.269.  

 

                                                 

372
 MZSML, XXIV-H-K596 

373
 Fuchstaller Alajos (1815–1863) rézmetsző, a reformkori Pest számos épületéről ismert rajza.  

374
 Lásd: Egyenlőség december 12. (1915): 8.  

375
 MZSML, XXIV-H-K597 
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Kiss József jobb kezének gipsz-mása és jegyzőkönyvecskéje utolsó verseivel. 
376

  

Kiss József költő, az A Hét című irodalmi folyóirat főszerkesztője jobb kezének gipsz-

lenyomatát lánya, Bauerné Kiss Erzsébet ajándékozta a gyűjteménynek 1933-ban,
377

 s 

ugyanebben az évben vásárolta meg a múzeum számára a képeslapon szereplő 

jegyzetfüzetet a Pesti Izraelita Hitközség. A gipsz-öntvény eredeti leltári száma 2051 

volt; ma is a gyűjteményhez tartozik, leltári száma: 65.1155.  

 

 

 

Fényes Adolf: Mózes vizet fakaszt a sziklából. Olajfestmény. 
378

 

Fényes Adolf
379

 1914-ben festett bibliai témájú festményét 1922-ben szerezték meg a 

gyűjtemény számára Kóbor Tamás,
380

 az Az Ujság szerkesztőjének közvetítésével, a 

pénzügyi zseni, Krausz Simon
381

 pénzén. Fényes Adolf apja Fischmann Simon
382

 

                                                 

376
 MZSML, XXIV-H-K598 

377
 „Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása megnyitásától: 1932. december 26. – 1933. június 

30.”, IMIT Évkönyv (1933): 328.   
378

 MZSML, XXIV-H-K838 
379

 Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) festő, a szolnoki művésztelep egyik alapítója.  
380

 Kóbor Tamás (Pozsony, 1867 – Budapest, 1942) író, publicista, a Magyar Hírlap, a Pesti Napló, a 

Pesti Hírlap és Az Újság munkatársa.  
381

 Krausz Simon (Budapest, 1876 – Budapest, 1938) bankár, tőzsdei tanácsos.  
382

 Fischmann Simon (?, 1820 – Kecskemét, 1879) kecskeméti rabbi.  
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kecskeméti rabbi, anyja a pesti zsidó közösség első rabbijának, Wahrmann Izraelnek az 

unokája. A neves családból származó kiváló festő több képpel szerepel a 

gyűjteményben. Eredeti leltári száma 1430-as volt, ma a 64.2340 számon szerepel.  

 

 

 

Mózes öt könyvéhez készült bekötési tábla. Ezüst. Olasz munka 1700 körül. 
383

 

A Mózes öt könyvéhez készült itáliai ezüst bekötési táblát az IMIT elnöke, Wertheimer 

Adolf
384

 műgyűjtéssel is foglalkozó bankár ajándékozta a gyűjteménynek 1933-ban.
385

 

Eredeti leltári száma 2089 volt, jelenleg 64.613-as számon tartozik a gyűjteményhez.  

 

 

 

Házasságlevél. Festett pergamen. Siena 1718.
386

 

A szefárd zsidó hagyományhoz köthető nagyméretű, festett pergamen ketuba vásárlás 

útján került a gyűjteménybe, eredeti leltári száma (1457) alapján 1917-ben. A ketuba ma 

is a gyűjteményben van, leltári száma: 64.1251.  

                                                 

383
 MZSML, XXIV-H-K839 

384
 Wertheimer Adolf (Nagyvárad, 1868 – Budapest, 1955) Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója, 

az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke, ekként a Magyar Zsidó Múzeum elnöke is.  
385

 Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása megnyitásától: 1932. december 26. – 1933. június 

30. IMIT Évkönyv, (1933): 330.   
386

 MZSML, XXIV-H-K840 
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Fűszertartók a szombat búcsúztatására. Ezüst és sárgaréz.
387

 

A múzeum gyűjteményében lévő különféle fűszertartókból összeállított tárgycsoport. A 

tárgyak balról jobbra:  

[oroszlános]: Jelenlegi leltári száma 64.244, eredeti leltári száma 371b, gyűjteménybe 

kerülésének módja és ideje nem ismert.  

[kis torony alakú]: Nem azonosítható, a gyűjteményben jelenleg nem található, más 

korabeli forrásokban nem szerepel.  

[magas torony alakú, zászlóval]: Feltehetően Nagyváradon készült 1800 és 1830 között, 

ezüstfiligrán. Szerepelt a Múlt és Jövő múzeumi számának egyik fényképén.
388

 Eredeti 

leltári száma 18-as volt, majd 64.174-es számon vették újra leltárba. A múzeum 

gyűjteményében jelenleg nem található meg, a 2008-as revíziónál már hiányként 

szerepel.   

[madár alakú]: öntött, madár alakú fűszertartó a 19. század végéről. Tarján Ödönné
389

 

ajándékaként került a gyűjteménybe, eredeti leltári száma 1020-as volt, ma a 64.226-os 

számon szerepel.  

[kis perforált torony alakú]: Donáth pesti antikvárius ajándékaként került a 

gyűjteménybe 1914 körül, eredeti leltári száma 498-as volt. Jelenleg a 64.210-es 

számon szerepel.  

[körtefa alakú]: Aranyozott ezüst, körtefa alakú fűszertartó, mely vételként került a 

múzeum gyűjteményébe, és szerepelt a Múlt és Jövő múzeumi számában a fentebb 

említett képen.
390

 Eredeti leltári száma 155 volt, ma a 64.191-es számon van 

nyilvántartásban.   

 

                                                 

387
 MZSML, XXIV-H-K-szn.  

388
 Múlt és Jövő (1915): 295.  

389
 Tarján Ödönné Keszler Irén (Losonc, 1892 – Bécs, 1969).  

390
 Uo.  
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Egyik üvegszekrény az ünnepekre vonatkozó tárgyakkal. Szédertálak, etrogtartók, 

sófárok, stb.
391

 

 

 

Az 1935-ben megjelentett sorozat képeslapjai, és a rajtuk szereplő múzeumi műtárgyak:  

 

 

 

Horn Ede író, közgazdász, az első zsidó államtitkár 1825–1875. A Horn Ede 

szülőházán, Vágújhelyen elhelyezett emléktábla másodpéldánya. Sámuel Kornél 

domborműve. Kiadó: Országos Magyar Zsidó Múzeum. 
392

 

A Horn Ede vágújhelyi szülőházán 1913-ban avatott emléktábla gipszmásolatát az 

emlékmű szobrásza, Sámuel Kornél
393

 küldte el a múzeumnak, feltehetően az avatással 

szinte egyidőben. Horn Ede és Sámuel Kornél is olyan személyiségek, Vágújhely olyan 

„emlékezethely”
394

 volt, akikre és amire példaként tekintett a múzeumot létrehozó és 

                                                 

391
 A képeslapból egyetlen példány sem maradt a budapesti gyűjteményben; a kép forrása: Bernhard 

Purin: Die Welt der jüdischer Postkarten. Wien: Brandstätter, 2001. 
392

 MZSML, XXIV-H-K831 
393

 Sámuel Kornél (Szilágykövesd, 1883 – Uzsok, 1914) szobrászművész.   
394

 A fogalomhoz lásd a dolgozat „Múzeum és emlékezet” című fejezetét.  
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fenntartó közösség. Horn Ede eredetileg rabbinak készült, majd közgazdász lett. Részt 

vett a Magyarító Egylet alapításában, majd szerkesztője lett az 1848-ban megjelent Első 

magyar zsidó naptár és évkönyv-nek, és a Der ungarische Israelit című emancipációt és 

a zsidó vallás liberalizációját hirdető orgánumoknak. 1848-ban a pesti Valero házban 

reform zsidó egyletet szervezett, a forradalomban pedig Klapka tábori lelkészeként 

működött. A szabadságharc leverését követően emigrált, majd a kiegyezés után hazatért, 

és 1875-től kereskedelmi államtitkár-helyettes lett. A vágújhelyi szülőházán emelt 

emléktábla szobrásza Sámuel Kornél az első világháborúban az uzsoki szorosnál vívott 

ütközetben vesztette életét, ami jól kommunikálható tény volt a zsidók első 

világháborús hősi helytállását kommunikáló hitközségi politikában. A Nyitra megyei 

Vágújhely fontos emlékezethelye, 1784-ben a világi értékeket integráló Normalschule 

nyílt a településen, amiből később nyolcosztályos reáliskola alakult, ami 1918-ig 

Magyarország egyetlen zsidó középiskolája volt. Horn Ede mellett innen származott a 

tekintélyes pesti Gomperz család is. A képeslap kiadásakor már Csehszlovákiához 

tartozott, ami tovább növelte szimbolikus értékét.  

A tárgy eredeti leltári száma 202 volt, jelenlegi száma: 64.2184.   

 

 

 

Esztergomban talált római sírkő a III. századból. (A zsidók legrégebbi emléke 

Magyarországon). Kiadó: Országos Magyar Zsidó Múzeum. 
395

 

Az időszámításunk szerint 3. évszázadban Júda és Kassia emlékére állított, menóra-

motívummal díszített sírkövet 1890-ben találták a Duna mellett, Esztergom közelében. 

A kő az esztergomi érsekség tulajdonába került, ahonnan komoly anyagi áldozatok árán, 

                                                 

395
 MZSML, XXIV-H-K826 
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mecénások támogatásával vásárolta meg a múzeum 1933-ban. „Nem kell részletesebben 

fejtegetnünk, hogy minő nyeresége múzeumunknak az, hogy a belépő mindjárt első 

termünkben szembetalálja magát oly dokumentummal, mely a magyar zsidóságnak 1600 

évre visszanyúló történetét bizonyítja. Valóban találó volt egy keresztény tudósnak a kő 

megszerzése körüli tárgyalásokkal kapcsolatban tett megjegyzése, hogy «ez a magyar 

zsidók nemesi levele.»”
396

 A sírkő ma is a gyűjteményhez tartozik, leltári száma: 

64.1963 

 

 

 

Adler Mór festőművész, 1826–1902. Franz Ingomár festménye. Kiadó: Országos 

Magyar Zsidó Múzeum.
397

 

Egy névtelen Aradi utcai műkereskedő ajándékaként került a gyűjteménybe Franz 

Ingomár
398

 Adler Mór festőművészről
399

 készült portréja. A kép leltári száma eredetileg 

1121-es volt, jelenleg a 64.2091 számon található a gyűjteményben.  

 

                                                 

396
 Igazgatósági jelentés. IMIT Évkönyv (1935): 345.  

397
 MZSML, XXIV-H-K827 

398
 (eredeti nevén: Frankl Ignác, ?, 1838 – Budapest, 1924) 

399
 Adler Mór (Óbuda, 1826 – Budapest, 1902) festőművész.  
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Alexander Bernát a budapesti egyetemen a bölcsészet tanára, 1850–1927. Vágó Dezső 

domborműve. Kiadó: Országos Magyar Zsidó Múzeum.
400

 

Alexander Bernát
401

 filozófus, esztéta 60. születésnapjára készítette a bronz plakettet 

Vágó Dezső
402

 szobrászművész. Alexander Bernát a múzeum alapítóinak köréhez 

tartozott, Bánóczi Józseffel együtt szerkesztette a Filozófiai Írók Tára című sorozatot, 

de a múzeumi munkában aktív szerepet nem vállalt. A plakettet lánya, Alexander Borka 

ajándékozta a gyűjteménynek 1936-ban.  

 

 

 

Bihari Sándor festőművész 1856–1906. Turbános önarckép. Kiadó: Országos Magyar 

Zsidó Múzeum. 
403

 

Bihari Sándor
404

 turbános önarcképét báró Hatvany Ferenc
405

 műgyűjtő ajándékozta a 

Múzeumnak 1933-ban. Báró Bihari Sándor a szolnoki művésztelep egyik alapítója, a 

                                                 

400
 MZSML, XXIV-H-K828. 

401
 Alexander Bernát (Pest, 1850 – Budapest, 1927) filozófus, esztéta, egyetemi tanár.  

402
 Vágó Dezső (Budapest, 1882 – Budapest, 1945) szobrászművész. 

403
 MZSML, XXIV-H-K829. 
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korszak népszerű festője volt. Az önarckép eredeti leltári száma 2320 volt, jelenleg a 

64.2359-es számon szerepel. 

 

 

 

Két Tórapajzs és egy Tórakorona – tárgyak a Magyar Zsidó Múzeum gyűjteményéből. 

Kiadó: Országos Magyar Zsidó Múzeum.
406

 

A tóraékszereket mutató tárgycsoport tagjai balról jobbra:  

Tóravért: az eredeti bőrhuzatú tokkal együtt ajándékozott ezüst filigrános tóravért 1933-

ban, ismeretlen adományozó ajándékaként került a gyűjteménybe. Az 1790-ben, 

Itáliában készült tárgy eredeti leltári száma 2064 volt, jelenleg a 64.399-es számon 

szerepel.  

Korona: 1916–os katalógusban nem azonosítható, de Klausner J. ajándékaként, 1915-

ben már bizonyosan a múzeum gyűjteményében volt, hiszen a Múlt és Jövő 1915 

augusztusi („múzeumi”) számában a 297. oldalon, fotón közölték. Az első katalógusba 

azért nem kerülhetett be, mert Fabó Bertalan listájában 350-es leltári számon a „nem 

zsidó tárgyak” között, „Mária vagy más női szent szobor része, korona” leírással 

szerepel. A tárgy valóban hasonlít – a judaika koronák jelentős részéhez hasonlóan – a 

nem zsidó célra készült tárgyakhoz, de számos analógiája ismert zsidó gyűjtemények 

részeként is.
407

 Fabó ítéletét a későbbiekben módosíthatták, ennek eredményeként a 

korona leírását olvashatjuk Mihalik Sándornak a Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei 

című kéziratában,
408

 és ugyanekkor, a korona képe tórakoronaként megjelent a 

képeslapon is. A tárgy mai leltári száma: 64.413.  

                                                                                                                                               

404
 Bihari Sándor (Rézbánya, 1855 – Budapest, 1906) festőművész.  

405
 Hatvany Ferenc (Budapest, 1881 – Lausanne, 1958) műgyűjtő.  

406
 MZSML, XXIV-H-K830 

407
 Például a new yorki Jewish Museum D52, M319 leltári számokon őrzött galíciai tórakoronái. Lásd: 

Vivian B. Mann, ed.: Crowning Glory…  cat. no. 469, 470   
408

 Mihalik p. 103.  
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Tóravért: az aranyozott, ezüstfiligránnal és zománcdíszekkel ékesített vörösréz 

tóravértet Winterberg Gyula udvari tanácsos, a Pesti Chevra Kadisa elnöke ajándékozta 

a gyűjteménynek Eredeti leltári száma 119 volt, jelenleg 64.387-es számon szerepel a 

gyűjteményben.  

 

 

 

Katona Nándor festőművész, 1864–1932. László Fülöp festménye. Kiadó: Országos 

Magyar Zsidó Múzeum.
409

 

Katona Nándor festőművész portréját a festő halálának évében, a Történelmi 

Arcképcsarnok kiállításához vásárolta meg a múzeum 1932. december 26. és 1933. 

június 30. között. A kép eredeti leltári száma 2356 volt, jelenleg a 64.2079-es számon 

van nyilvántartásban.  

 

 

 

Kiss József költő, 1843–1921. Ifjúkori arckép, Borsos József festménye. Kiadó: 

Országos Magyar Zsidó Múzeum.
410

 

                                                 

409
 MZSML, XXIV-H-K832 
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Kiss József (Mezőcsát, 1843 – Budapest, 1921) falusi boltos apa és pogromok elől 

Magyarországra menekült litván zsidó kántortanító lányának gyermeke, aki a 19. század 

végi magyar líra egyik legkiemelkedőbb képviselőjévé vált. Barátai anyagi 

támogatásával 1890-ben megindította A Hét c. irodalmi folyóiratot, amely rövidesen 

maga köré gyűjtötte a fiatalabb, a hivatalos irodalommal szemben álló írókat, s a 

Nyugat megjelenéséig a legrangosabb irodalmi lapnak számított. Simon Judit balladája 

című műve az első magyar némafilm alapjául szolgált. A múzeum minden Kiss 

Józseffel kapcsolatos kéziratot, fényképet és relikviát gyűjtött, amelyek alapján 1943-

ban kiállítással emlékeztek meg róla. Ifjúkori portréját Pál Jenő ajándékozta a 

gyűjteménynek 1933-ban. Eredeti leltári száma nem megállapítható.   

 

 

 

Chorin Áron portréja aradi főrabbi 1766–1844. Egykorú olajfestmény alapján. Kiadó: 

Országos Magyar Zsidó Múzeum.
411

 

Chorin Áron Ezékiel Landaunál tanult Prágában, előbb kereskedő lett, majd Aradon 

vállalt rabbiállást. A modernizációra és a felvilágosodás új eszméire Magyarországon 

elsők között reagált, Magyarországon a reformok egyik első képviselőjeként a 

társadalmi emancipációt és a szigorú vallási szabályok enyhítését szorgalmazta. Chorin 

munkásságát a múzeumot létrehozó és fenntartó közösség nagyra értékelte, ezért 

képeslap-sorozatában is megjelentette portréját, melyet 1916-ban ajándékozott a 

gyűjteménynek özvegy Neuländer Adolfné született Westmann Júlia.
412

   

 

                                                                                                                                               

410
 MZSML, XXIV-H-K833 

411
 MZSML, XXIV-H-K834 

412
 Egyenlőség március 5. (1916): 12. 
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Dr. Hirschler Ignác szemorvos, a főrendiház első zsidó tagja, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja, az 1868–69-iki országos zsidó kongresszus elnöke. 1823–1891. Zilzer 

Antal festménye Kiadó: Országos Magyar Zsidó Múzeum. 
413

 

Hirschler Ignác szemorvos, a főrendiház első zsidó tagja, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja, az ortodox–neológ szakadással végződött 1868–1869–es Izraelita 

Egyetemes Gyűlés elnöke. Életnagyságú szobrát 1910-ben ajándékozta a múzeumnak 

Hirschler családja,
414

 levelezését, naplóit és feljegyzéseit és Zilzer Antal által megfestett 

portréját pedig 1933-ban Pongrácz János.
415

 Szobrát az 1935–ös kongresszusi, majd az 

1938–as emancipációs kiállításon is kiállították. A portré eredeti leltári száma nem 

megállapítható, jelenleg a 64.1821-es számon szerepel a gyűjteményben.   

  

                                                 

413
 MZSML, XXIV-H-K835 

414
 Egyenlőség július 24. (1910): 7–8. 

415
 „Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása megnyitásától …” IMIT Évkönyv (1933): 329. 
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Wertheimer Sámson országos rabbi, udvari faktor, 1658–1724. Kayserling Jolán 

festménye a bécsi zsidó múzeumban lévő képmás után. Kiadó: Országos Magyar Zsidó 

Múzeum.
416

 

Wertheimer Sámson (Worms, 1658-Bécs, 1724) a Török Birodalommal folytatott 

háborúkban I. Lipót, I. József és VI. Károly császárok bankárja, „udvari zsidója” volt, 

aki Oppenheimer Sámuellel társulva intézte az udvar pénzügyeit. Tevékenységéért 

állandó letelepedési engedélyt, szabad vallásgyakorlatot és adómentességet kapott. 

Befolyását kihasználva többször segített a zsidó közösségeknek, ezért Kismarton és még 

majd negyven nyugat–magyarországi zsidó közösség „országos főrabbinak” választotta, 

melyet a császár privilégiumlevélben erősített meg. Személyét és hivatalát a Zsidó 

Múzeum olyan fontosnak tartotta, hogy a bécsi zsidó múzeumban lévő portréját 

lemásoltatta a gyűjteménye számára. A Kayserling Jolán által másolt kép a harmincas 

években a múzeum képeslap–sorozatában is megjelent. A kép eredeti leltári száma nem 

megállapítható, a portré jelenleg már nem tartozik a gyűjteményhez.   

  

                                                 

416
 MZSML, XXIV-H-K836 
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Dr. Kohn Sámuel pesti főrabbi 1841–1920. Telcs Ede szobra. Kiadó: Országos Magyar 

Zsidó Múzeum. 
417

 

Kohn Sámuel a kismartoni és a pápai jesivák után a breslaui rabbiképzőben tanult, majd 

a breslaui egyetemen bölcsész-doktorátust szerzett. 1866-tól pesti rabbi, ő vezette be a 

Dohány utcai zsinagógában a magyar nyelvű prédikációkat. Vezetésével állították össze 

az Ezredéves Kiállítás (1896) zsidó szertartási tárgyakat bemutató válogatását. A zsidók 

története Magyarországon című munkája, és történelemszemlélete meghatározó a 

múzeum történetében. Szobrát Telcs Ede
418

 1935–ben készítette a Zsidó Múzeum 

megrendelésére, melyet Kohn Sámuel fiának, Kovács Géza kincstári főtanácsos 

támogatásával tudtak elkészíttetni. Telcs Ede szobrászként több hazai és nemzetközi 

elismerést is szerzett, köztéri szobrai és épületdíszítményei révén ismert művész volt. A 

Zsidó Múzeum számára Kohn Sámuel büsztje mellett elkészítette Kiss József és Löw 

Lipót szobrát is. Kohn Sámuel szobrának eredeti leltári száma 2935 volt, jelenleg a 

64.2155-ös számon az állandó kiállításban látható.  

  

                                                 

417
 MZSML, XXIV-H-K837 

418
 Telcs Ede (Baja, 1872 – Budapest, 1948) szobrászművész.  
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Műtárgymásolatok 

A képeslapok mellett művészeti szempontból is jelentősek voltak a múzeumi 

tárgymásolatok. Ezek nem réges-régi muzeális tárgyak replikáiként, hanem múzeumi 

háttérrel, művészetpártolással világra segített, sokszorosításra tervezett, az eladásokból 

az intézményi bevételeket növelő kortárs művészeti tárgyakként jelentek meg. A 

tárgyakat a múzeum kiadásában megjelenő Libanon című folyóirat hátsó borítóján 

hirdették: „Kapható az Országos Magyar Zsidó Múzeumban néhány példány a 

következő műtárgyakból: Örkényi Strasser István: Mendel prefektus érme. Ára 

darabonként 12 P.; Münz Mózes óbudai főrabbi rézmetszetű képmása Donath festménye 

után készítette Lenhard. Az eredeti régi lemezről nyomva, ára darabonként 15 P.; az 

Országos Magyar Zsidó Múzeum kalácstakarója (Kner Albert terve). Ára darabonként 

10 P.”
419

 A tárgyakat a hirdetés szövege is műtárgyaknak nevezi, és egy-egy példánya 

leltározott múzeumi tárgyként szerepel a gyűjteményben.  

Mendel-plakett 

A Mendel prefektus portréjával díszített bronz plakettet 1935-ben az Országos Gyűlés 

tiszteletére készíttette a Múzeum Örkényi Strasser István
420

 szobrászművésszel. 

Előlapján Mendel Jakab profilképe „Mendel Jakab Praefectus Judeorum -  יעקב מנדעל

 és (ימ) körirat, hátlapján Mendel héber betűs névmonogramja ”נשיא היהודים בארץ הגר

pecsétrajza „1935 évi Izraelita Országos Gyűlés emlékére a Magyar Zsidó Múzeum” 

körirat látható.  

Mendel Jakab 1493 és 1522 között volt zsidó prefektus, gyakorlatilag a magyarországi 

zsidó közösség vezetője. A prefektus tisztségét Mátyás király vezette be a zsidó 

közösség és a királyság közötti kapcsolattartás céljára, de a prefektusnak széleskörű 

jogai voltak a közösségen belül is. A tisztségre a zsidó közösség egy tagját nevezték ki, 

ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor a zsidók jogi képviselete egy keresztény főúr 

feladata volt. Mendel Jakab okleveleit saját, címerével és arcképével díszített 

pecsétjével hitelesítette, ami egyedülálló volt a korabeli európai gyakorlatban. A 

prefektúra intézménye, a Mendelek szerepe a múzeum történelemszemléletében fontos 

volt, bemutatandó értékként jelent meg, ezért a Múzeum intézménytörténete során két 

                                                 

419
 Libanon 4 (1943)  – hátsó borító hirdetése 

420
 Örkényi Strasser István (Szentes, 1911 – Kiskunhalas, 1944) szobrászművész.  
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alkalommal is Mendellel kapcsolatos kortárs művészeti alkotást rendelt. Az 1913-ban 

festtetett olaj-portré, és az 1935-ben rendelt plakett is levéltári kutatások során feltárt 

pecsétlenyomatokat használt, hogy a lehető leghitelesebb Mendel-portrét adhassa.
421

 A 

Zsidó Múzeum az 1930-as években másolatot szerzett a kassai levéltárban lévő, eredeti 

pecséttel ellátott Mendel oklevélről, ennek alapján készült a plakett.
422

 A Zsidó 

Múzeum 1935-ben a Mendelek szerepének hangsúlyozásával történelmi legitimitást 

próbált adni a zsidó központi vezetésnek úgy, hogy azt a korszak legprogresszívebb 

vizuális világához kapcsolta. A plakettet a mindössze huszonnégy éves, tehetséges fiatal 

ötvös, Örkényi Strasser István készítette.    

 

Münz Mózes portré  

Münz Mózes portréját a gyűjteményben lévő eredeti réz nyomókliséről 

sokszorosították. A klisét Buday-Goldberger Leó
423

 ajándékozta a múzeumnak 1941-

ben. 
424

 A képen Münz Mózes időskori portréja látható (Donath metszete) alatta német 

felirat: „Moses Minz Oberrabbiner zu Altofen” valamint héberül a lap alján: ” צורת הרב

 A nagy és híres gáon, rabbi) ”הגאון הגדול המפורסם מוהר'ר משה מינץ א'ב'ד ור'מ'ו דק'ק אובן ישן

és tanító Mose Müncz, az óbudai rabbinikus bíróság tagja arcképe – fordítás T.Zs.).   

 

Kalácstakaró 

A megvásárolható műtárgyak között a legérdekesebb az a selyemre nyomott 

kalácstakaró, mely felirata szerint az Országos Magyar Zsidó Múzeum kiadása. A 

szombati és az ünnepi étkezéseken fogyasztott kalácsok takarójaként szolgáló szertartási 

tárgyat Kner Albert
425

 tervei alapján, ajándékul kapott selyemre nyomtatták. A gazdag 

növényi ornamentika között látható négy medaillonban a sabatot, illetve a zsidó 

                                                 

421
 Gedő Lipót: Mendel prefektus arcképe. Erdeti leltári száma: 475, jelenlegi leltári száma: MZSML 

64.1769. A képhez Gedő Lipót Mandl Bernát: „Régi zsidó pecsétekről”, IMIT Évkönyv (1904): 282–287. 

forrásközlését használta. A kép elkészültéről lásd: Major Henrik: „Gedő Lipót”, Múlt és Jövő (1914): 

274–275. 
422

 MZSML 64.902 
423

 Buday-Goldberger Leó (Budapest, 1878 – Mauthausen, 1945) textilgyáros, a GYOSZ igazgatója.  
424

 Eredeti leltári száma 3550, jelenlegi holléte nem ismert. A kliséről készült nyomat leltári száma: 72.57 
425

 Kner Albert (Gyoma, 1899 – Chicago, 1976), nyomdász, grafikus, a híres gyomai nyomdászcsalád 

tagja, Kner Izidor fia, Kner Imre testvére.  
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közösséget szimbolizáló tárgyak szerepelnek: menóra, serleg, kalács és bor. A mintázat 

közepén, ovális mezőben a kalácsra mondandó áldás héber szövege olvasható. Az 

növényi indák között látható állatalakok (szarvas, páva) értelmezhetőek a zsidó tradíció 

motívumaiként is, de magyar népművészeti konnotációi is vannak. A kalácstakarót a 

rabbiság esketési listái alapján minden ifjú házaspárnak („ahol egy új hajlék épül 

Izraelben…”)
426

 elküldték azzal, hogy amennyiben megtartják, küldjék be a 

múzeumnak a kért összeget. A kalácstakaró elkészíttetése a múzeum munkájába 1931-

ben bekapcsolódó Naményi Ernő nevéhez fűződik. Tevékenysége a múzeumi tárgyak 

értelmezésén alapuló zsidó művészettörténet-írás megteremtése mellett kiterjedt a 

kortárs judaika-művészet megteremtésének támogatására is, melyben a rajta keresztül a 

múzeum is aktív szerepet vállalt. Szellemi támogatásukkal készült el 1936-ban a Kner-

Hagada,
427

 és Tevan Margit
428

 modern szertartási eszközei is. A tárgyakat Naményi a 

Múlt és Jövőben ismertette,
429

 hangsúlyozva a kortárs, modern judaika 

megteremtésének fontosságát. Miközben kiemelte a tárgyak újszerű, az anyag és a 

technikai lehetőségek adta formáját, beleillesztette azokat a zsidó szertartási tárgyak 

több évszázados történetébe, felvillantva ikonográfiai előképeiket is. A tárgyak ebben az 

értelmezésben már nem pusztán szertartási kellékek, hanem vallásos tartalmat hordozó 

és vallási funkcióba lépő tárgyak, „hogy Isten szolgálatára szánt legkisebb eszköz is a 

szépség felemelő szellemével mozdítsa elő a lélek feltörését”.
430

  

A műtárgymásolatok marketingje nemcsak a múzeum bevételeinek növelését célozta, 

hanem a missziós szerepet is betöltött a zsidó öntudat fenntartásában. A régi 

technológiával újranyomott rabbiportré, a kortárs formanyelven újrafogalmazott 

középkori pecsétkép, és a divatos, keresett művész által tervezett design–judaika 

megvásárlása a művészetpártolás szekuláris értékét a ’hidur micva’ eszméjén keresztül a 

tradicionális értékekhez kapcsolta.
431

 

 

                                                 

426
 A kalácstakarót kísérő levél megszövegezése. MZSML VIII–1-4, Magyar Zsidó Múzeum iratai, 1940.  

427
 Komoróczy Géza: „Utószó”, In: Pap Károly, Naményi Ernő, összeáll.: Haggada. Gyomaendrőd, 

Gyomai Kner Nyomda, 1993. (reprint)  
428

 Tevan Margit (Békéscsaba, 1901 – Budapest,1978.) ötvösművész, a Tevan nyomdászcsalád tagja.   
429

 Naményi Ernő: „Tevan Margit szertartási eszközei”, Múlt és Jövő (1936): 76. 
430

 Uo.  
431

 Vö.: George M. Goodwin: „A New Jewish Elite: Curators, Directors and Benefactors of American Art 

Museums”, Modern Judaism 18:1 (1998): 47–79. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsaba
https://hu.wikipedia.org/wiki/1901
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1978
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Libanon 

A Múzeum szellemi környezetét jelentő magyar zsidó intellektuális rétegkultúra az 

1930-as évek végére egyre marginalizáltabb helyzetbe kényszerült. A múzeum a zsidó 

történeti öntudat ápolása és fenntartása érdekében átvette az akkor már ötödik 

évfolyamába lépő Libanon című „zsidó tudományos és kritikai folyóirat”-ot, mely ezt 

követően az „Országos Magyar Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti Egyesület 

tudományos és művészeti folyóirata” alcímmel jelent meg. 1940 és 1943 között a 

Libanon volt a Múzeum fő publikációs fóruma, itt jelentek meg éves jelentései és 

gyarapodási listái, a múzeum gyűjteménye alapján született tudományos publikációk, és 

számos tárgyról illusztráció a lapban.
432

 Az első, már a múzeum által megjelentetett 

számban Munkácsi Ernő írt az akkor már öt éves Mendel-plakettről,
433

 majd a 

következő évben Mendel hiteles portréjáról.
434

 Az 1941-42-es évfolyamokban 

olvashatjuk Balázs György erdélyi szombatosokról
435

 és a náznánfalvi fazsinagógáról
436

 

szóló beszámolóit. „Erdély visszacsatolása alkalmával különböző jobboldali 

újságokban cikkek jelentek meg, amelyek hangzatos módon tárgyalták, hogy az egykori 

szombatosok utódai elhagyták a zsidó felekezetet. Múzeumunk vezetősége tisztában volt 

a kérdés elvi jelentőségével és történelmi súlyával. (…)Felkértük dr. Balázs György 

urat, hogy a helyszínre utazzon le (…) a bözödújfalusi egykor szombatos község számos 

zsinagógai felszerelési tárgyát hozta el múzeumunk részére.”
437

 A néhány bözödújfalusi 

tárgy és imakönyv mellett Balázs György a náznánfalvi fazsinagóga megmaradt 

paneljeit is megmentette a Múzeum gyűjteménye számára.
438

  

Figyelemre méltó, hogy illusztrációként két olyan tárgy is megjelent, mely a publikáció 

időpontjában még magángyűjteményben volt, de a Múzeum dolgozói tudtak róla, 

megjelentették, és idővel megszerezték őket. Ezek egyike egy Herendi szédertál, mely a 

                                                 

432
 A Libanon történetéről és szellemiségéről alapos tanulmány jelent meg: Laczó Ferenc: 

„Kultúramodellek és történelmi változások. A Libanon című magyar zsidó folyóirat”, Aetas 25:1 (2010): 

43–64. 
433

 Munkácsi Ernő: „A Zsidó Múzeum Mendel-prefektus emlékérme”, Libanon (1940): 1–3.  
434

 Munkácsi Ernő: „Mendel prefektus hiteles portréja”, Libanon (1941): 82–83.  
435

 Balázs György: „Az erdélyi szombatosok 1941 tavaszán”, Libanon (1941): 18–22.  
436

 Balázs György: „A náznánfalvi fazsinagóga”, Libanon (1941): 80–82; (1942): 21–23.  
437

 Beszámoló Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Évi Közgyűléséről, 1941. MZSML VIII-1-1, 1941. 

(K.87.126) 
438

 Zsinagóga darabok. Eredeti leltári száma: 3591, ma: 66.8.  
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publikáció időpontjában Steiner Béla tulajdona volt.
439

 A tál később eltört, darabjait 

1945-ben Steiner Béláné a múzeumnak ajándékozta, ahol 4073-as számon leltározták. 

1963-ban „kidobták, mert törött volt”.
440

 1943-ban Büchler Sándor keszthelyi rabbi 

publikálta
441

 azt a kötéstáblában fennmaradt középkori kódex-maradványt,
442

 mely 

akkor a keszthelyi Festetich hercegi levéltár tulajdona volt, majd 1945 után került be a 

Zsidó Múzeum gyűjteményébe.
443

  

  

                                                 

439
 Naményi Ernő: „Herendi szédertálak”, Libanon (1942): 11–16., 7-es számú illusztráció  

440
 Bejegyzés a Múzeum régi leltárkönyvének megmaradt kötetében, MZSML VIII-1-3.2.  
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443
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A láthatatlan (kiállíthatatlan) a zsidó muzeológiában 

A múzeum szándékaival egyező hangnemben írtak zsidó történelemről és kultúráról a 

korszak népszerű zsidó lapjai: az Egyenlőség című kétheti politikai-társadalmi lap, és a 

gazdagon illusztrált irodalmi-művészeti folyóirat, a Múlt és Jövő. A Múlt és Jövő egyes 

számait egy-egy zsidó közösség zsinagógáiról, temetőiről és szertartási tárgyairól 

készült fényképekkel illusztrálta, ami a mára felbecsülhetetlen értékű dokumentációs 

értéke mellett a korábban csak zsidó szertartási környezetben látható tárgyakat beemelte 

a zsidóságról szóló kulturális diskurzus világába. A pozsonyi zsidónegyed 1913. május 

17-iki tűzkatasztrófáját követően a lap júniusi számában a pozsonyi zsinagógák 

tárgyainak fényképei szerepelnek. A tűzvészről szóló cikk 
444

 felhívja a figyelmet a 

tűzvészből megmenekült „gettó-emlékekre.” Itt is, a prágai múzeum 1906-os 

alapításához hasonlóan, a zsidónegyedet ért katasztrófa és fizikai pusztulás hívta fel a 

figyelmet a közösség történeti múltjára vonatkozó tárgyak és dokumentumok 

megmentésének szükségességére. Ez viszonylag új jelenség a judaizmus 

kultúrtörténetében, hiszen a hagyományos zsidó értékrend a Szentély pusztulását követő 

időszakban elsősorban a szellemi, nem materiális tartalmakra koncentrált, s kevesebb 

figyelmet fordított a tárgyak fizikai megőrzésére.  

Adattári gyűjtések, tudományos dokumentáció: Zsinagógák fényképen 

A zsinagóga, mint a zsidó élet egyik jellemző színtere magától értetődően a zsidó 

múzeumi kiállítások egyik alapeleme. Az ingatlan örökséghez tartozó zsinagógák 

többnyire csak képen, illetve a bennük használt tárgyak révén lehetnek jelen a múzeumi 

gyűjteményekben és kiállításokban.
445

 A múzeumi gyűjteményeket kiegészítő 

fényképes adattárak létrehozása a 19. század végére általános muzeológiai gyakorlat 

volt.
446

 A módszeres zsidó múzeumi gyűjtés ebben az időszakban indult, ezért a zsidó 

múzeumokban a fényképek már nemcsak a tudományos kutatást segítő adattári 

dokumentumként, hanem a múzeumi gyűjtemények alapjait jelentő muzeális 

                                                 

444
 Szabó Imre: „A Schlossgrund romjain”, Múlt és Jövő (1913): 253–256.  
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 Van példa teljes zsinagógák múzeumi bemutatására is: az Israel Museum állandó kiállításán szerepel a 

teljes egészében áttelepített cochini és suriname-i zsinagóga, a vittorio-venetói zsinagóga teljes 

berendezése, és a horb-i zsinagóga festett famennyezete.  
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 Vö: Farkas Zsuzsa, Papp Júlia: A műtárgyfényképezés kezdetei Magyarországon 1840–1885 – A 

magyar fotográfia forrásai, 4. Budapest: Magyar Fotográfiai Múzeum, 2007. 
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tárgyakként is megjelentek.
447

 Az ekkoriban akadémiai tudománnyá érő 

művészettörténet fejlődésében is kulcsszerepet kapott a fényképezés lehetősége: ez tette 

lehetővé, hogy a tanulmányozandó művészeti tartalmakat alaposan tanulmányozhassák, 

taxonomikus rendszerekbe illesszék, illetve történeti és fejlődéstörténeti sorozatokat 

alkossanak.
448

  

A pesti zsidó múzeum alapítása után, 1912-ben Fürst Aladár a Múlt és Jövő hasábjain 

hívta fel a fényképek gyűjtésének fontosságára a figyelmet, cikkében a „zsidó 

kultúrtörténeti értékkel bíró tárgyaknak fényképét és leírását”, valamint „régi 

zsinagógák, templomi szerek, okmányok, zsidó iparművészeti munkák, illusztrációk” 

fényképeit kérte.
449

 A Múlt és Jövő ugyanezen lapszáma számolt be egy hasonló német 

gyakorlatról. A kezdeményezés eredményességét jelzi, hogy a Magyar Zsidó Múzeum 

1915-ben megjelent első katalógusában az első tételek között szerepel több mint 

negyven zsinagóga fényképe, elsősorban képeslapok.
450

  

A zsidó műemlékek, elsősorban zsinagógák felmérésére és műemléki védelmére 

Magyarországon elsőként Pollák Manó
451

 építész gondolt. Az 1930–as években 

kiterjedt kutatásokat folytatott a magyarországi zsinagógaépítészet történetéről készülő 

monográfiájához.
452

 Fényképeket, leveleket, alaprajzokat, leírásokat kért a vidéki 

zsinagógákról, s ahová tudott, személyesen is ellátogatott. A zsidó múzeum 

igazgatósága ehhez a munkához csatlakozott, amikor a vidéki hitközségekhez intézett 

felhívásukban zsinagóga külsőkről és -belsőkről is kértek fényképeket.
453

 Sok vidéki 

zsinagóga belső teréről ekkor készült először és utoljára fényképfelvétel, nem egy 

közülük kiemelkedő fotográfiai minőségben.  
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 Donald Preziosi: Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. New Haven: Yale University 

Press, 1989. p. 72.  
449

 Fürst Aladár: Múlt és Jövő (1912): 351. 
450

 Katalógus, 1915–1916.  
451
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A mádi és a bonyhádi zsinagóga fényképe  

Két sokat idézett, gyönyörű fényképsorozat készült a mádi és a bonyhádi zsinagógáról. 

Mindkettő 1795-ben épült fel, s mindkét közösségben azt tartja a hagyomány, hogy az 

építéshez használt köveket a zsidó közösség maga faragta és szállította, majd építette fel 

belőlük a zsinagógákat. Külső megjelenésükben nem igazán különböznek a többi 

mezővárosi, uradalmi épülettől, belső terük azonban olyan gazdag szimbolikával bír, 

ami az értő „olvasónak” nemcsak a zsidó szent szövegek vizuális megfelelőjét nyújtja, 

de akár plusz információt is jelenthet a közösség szellemi arculatának megismeréséhez. 

Mindkettő jellegzetes 18. századi, négyoszlopos zsinagóga, melyben a tetőszerkezetet 

tartó négy oszlop kilenc mezőre osztja a belső teret. A középső mező néhány lépcsővel 

kiemelkedik, ez alkotja a Tóra felolvasására szolgáló emelvényt, a bimát. A bima így 

külön szakrális térré válik a zsinagógán belül. Ez a megoldás arra utal, hogy a 

zsinagógát építő közösségek ismerték a cseh-morva-lengyel területek zsinagógaépítési 

gyakorlatát, ahol hasonlóan építkeztek. A zsidó hagyomány értelmezése szerint a bima 

négy oszlopa az égbeli isteni trónus lábait jelenti, így kötve össze az evilági, jelenvaló 

közösséget az égbelivel, az isteni tökéllyel.
454

 A zsinagógák másik fókuszpontja a keleti 

fal a tóraszekrénnyel. A liturgia másik fontos eleménél, az imák recitálásánál a közösség 

kelet felé fordul, így erre az időre a tóraszekrény válik a vizuális központtá. A bima 

jelenvalóságával szemben a tóraszekrény és az általa kijelölt keleti irány a hajdani, 

történeti múltban gyökerező „aranykort” és a messiási időkben bekövetkező megváltást 

szimbolizálja. A zsinagógai tóraszekrény a Szentély frigyszekrényére emlékeztet, és 

akkor fordul felé a gyülekezet, amikor a hajdani Szentélyben bemutatott áldozatok 

szerepét átvevő imákat mondja. A Szentély berendezési tárgyainak, szakrális 

berendezésének másolását tiltja a zsidó vallási hagyomány. A tóraszekrények díszítése 

ugyanakkor számos olyan szimbolikus, átvitt elemet tartalmaz, amelyek a Szentélyre, 

Isten jelenvalóságára és őrző erejére utalhatnak.  

A mádi közösség tóraszekrénye háromemeletes, felfelé keskenyedő építmény, mely 

néhány lépcsővel kiemelkedik a zsinagóga padlószintjéből. A tetején korona zárja, 

melynek pántján héberül a ’כתר תורה’, ’Tóra koronája’ kifejezés olvasható. A korona ősi 

szimbólum. A Misna három koronát sorol fel: Tóra koronája, papság koronája és a 
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királyság koronája.
455

 Gyakori, hogy a három korona együtt jelenik meg a zsidó rituális 

tárgyakon. A mádi zsinagóga tóraszekrényének tetején azonban nem ezt, hanem olyan 

koronát láthatunk, melyből plasztikus növények nőnek ki. A szertartási tárgyak 

gyakorlata szerint ez az élet fáját jelképezi, mely szintén egy biblikus utalásra vezethető 

vissza: עץ־חיים היא למחזיקים בה „Élet fája az a hozzá ragaszkodóknak”
456

, és a Tórát 

szimbolizálja. A lengyel területek haszid zsidóságának körében népszerű kabala 

magyarázata szerint azonban a Tóra koronája az élet fájával kombinálva magát az isteni 

jelenlétet is szimbolizálja.
457

 A csúcsban végződő tóraszekrény dísze így az isteni 

jelenlétet és az abból fakadó teremtő erőt jeleníti meg a figurális ábrázolást tiltó 

judaizmus környezetében. A korona alatt két sas–fejű, oroszlántestű szárnyas alak egy 

medaillont tart, melyen a tetragrammaton és a „Saddaj” istennevek olvashatóak. Az 

oroszlán testű, sas fejű, szárnyas alakok a korszak zsidó művészetében a kerubokat 

jelenítik meg. A kerubok először az első jeruzsálemi Szentély berendezési tárgyai között 

jelentek meg, a tízparancsolat tárolására szolgáló láda tetejének két végére készítették 

őket tiszta aranyból, egymás felé fordulva, szárnyaikat kiterjesztve. (2Mózes 25: 18–

20.) Az istennevet megjelenítő medaillont tartó kerubok a mádi zsinagóga 

tóraszekrényének felső harmadában a bibliai szakasz folytatására utalnak:  

ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על־ארן העדת את כל־אשר אצוה אותך 

 אל־בני ישראל

 „És én találkozom ott veled és elmondom neked a födélről, a két kerub közül, melyek a 

bizonyság ládáján vannak, mindazt, amit neked megparancsolok, Izrael fiaihoz.” 

458
(2Mózes 25:22) A két kerub között, ami a Tóra szövege szerint Isten helye, s ekként a 

legszentebb hely, az istenneveket tartalmazó táblát láthatjuk, újfent a konkrét isteni 

jelenlét bizonyítékaként. A két kerub mellett két nyugvó oroszlán fekszik, az alattuk 

lévő emeleten két ágaskodó oroszlán tartja a tízparancsolat kőtábláit. Ezek formája, 

megjelenése a heraldikai gyakorlathoz hasonló, ahol pajzstartó figurák tartják a 

többnyire nemesi címert. Az oroszlánok az európai művészetben is megjelennek az erő, 

a bátorság és az éberség szimbólumaként. A Bibliában az oroszlán Júda törzsének 
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szimbóluma, a későbbi rabbinikus irodalomban pedig az erő, a bátorság, hősiesség 

szimbóluma. A Misna megfogalmazásában: כארי „ ”הוי עז כנמר; וקל כנשר; ורץ כצבי; וגבור

 légy erős, mint a párduc, könnyűszárnyú, mint a sas, fürge„  לעשות רצון אביך שבשמים

mint a szarvas és bátor, mint az oroszlán, mennyei atyánk, teremtőnk akaratának 

teljesítésében.”
459

  

Az oroszlánok által tartott kettős kőtábla, melyen a tízparancsolat kezdőszavai 

láthatóak, a korszakra már elterjedt motívummá vált. A szimbólum ismeretlen a 

középkori zsinagógákban és általában a korai zsidó ikonográfiában. A felül lekerekített 

kettős tábla alakja 11. századi keresztény kéziratokban tűnt fel elsőként, és csak a 17. 

században jelent meg a zsinagógák díszítményei között, majd villámgyorsan olyan 

elterjedtté vált, hogy manapság elképzelhetetlen zsinagóga e motívum nélkül.
460

 Kőből 

faragott erkélyrács választja el a két felsőbb emeletet a legalsótól, ahol az oszlopok által 

övezett mélyedésben, a függöny mögött a tóratekercseket őrizték. Az erkély alsó részén 

donátorfelirat olvasható, melyből megtudjuk, hogy a tóraszekrényt 1811–ben a 

Teitelbaum család adományozta a közösségnek. Az archív képeken a fülkét takaró 

tóraszekrény–függöny (parokhet) is Teitelbaum-adomány, és felirata szerint 1898–ban 

adományozták a közönségnek. A szöveg mellett a függönyön két, oszlopokon álló 

oroszlán koronát tart, mely alatt a Tóra koronája kifejezés kétbetűs rövidítése olvasható. 

A tóraszekrény–függöny oszlopaira szőlőinda tekeredik, ami segít abban, hogy a bibliai 

leírásnak megfelelően, az oszlopokat a salamoni Szentély előtt álló két oszloppal, 

Jákinnal és Bóazzal azonosítsuk. A korona már nem az élet fájával díszített, misztikus 

tanokra utaló korona, hanem zárt, a korszak uralkodói koronáira emlékeztető ékszer, 

mely a zsidók és a többségi társadalom között meglévő kapcsolatokra, a két közösség 

közti kölcsönhatásokra és csatlakozási pontokra hívja fel a képet értelmező közönség 

figyelmét. A mádi tóraszekrény Magyarországon egyedülálló. A szellemiségében a 

mádihoz közelebb álló galíciai és kelet–lengyelországi zsinagógák belső díszítései 

viszont jóval összetettebbek és gazdagabbak. Ott a zsinagógák belső díszítése zömmel 

fából készült, s a fafaragásokat zsidó mesterek készítették. A mádihoz hasonlóan 

háromszintes tóraszekrényeken nem ritkán az isten dicséretére a teremtés történetét és 
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eredményeit összefoglaló teljes szövegek (a 104. zsoltár, vagy a Perek Sira, (פרק שירה) 

mely zsoltárszövegekből összeállított idézetgyűjtemény, a ’teremtés éneke’) szövege 

megjelenik vizuálisan, faragott szarvasokkal, kígyókkal, madarakkal, nyulakkal és akár 

bálnákkal is.
461

 A mádi zsinagóga ennek a szellemiségnek a legdélibb-legnyugatibb 

emléke. Erősíti ezt a hatást az a két medaillon a tóraszekrény két oldalán, melyekben a 

Zohárból vett idézetek olvashatóak, valamint azok a történelmi tények, melyeket a mádi 

zsidók történetéről ismerünk, s melyek ezt a kapcsolatrendszert a családok és a 

személyes kapcsolatok szintjén is megerősítik.
462

  

Hasonlóan kilenc mezőre osztható, négyoszlopos a bonyhádi zsinagóga. Ikonográfiai 

elemeiben jóval kevesebb bibliai és misztikus utalást találunk, vizuálisan egyszerűbb és 

talán egyértelműbb az olvasata. Isten itt nem kerubok között jelenik meg, hanem 

szemérmesebben, rejtettebben: a tóraszekrény felső harmadában elhelyezett 

tízparancsolat táblák körül megjelenő ködben vagy felhőben, mely a bibliai szöveg 

szerint Isten jelenvaló dicsőségét jelenti. (2Mózes 40:34–35.) Hasonló plasztikus felhők 

vannak az óbudai zsinagóga tóraszekrényén is. A tóraszekrényt a barokk címerekhez 

hasonlatos drapéria díszíti, mely szokásos eleme a morva, délnémet vagy nyugat–

magyarországi zsinagógáknak. A zsinagógai tér kialakítása, az oszlopok, a bima és a női 

karzatok arányai arra utalnak, hogy a zsinagóga építői kapcsolatban állhattak a morva 

területek zsinagógaépítő mestereivel.
463

 A bonyhádi közösség tárgyai közül fennmaradt 

papírkivágásos festett sivviti tábla 
464

 szintén erre utal. Ennek összefüggésben kell 

lennie azzal, hogy a bonyhádi zsidó közösség tagjainak jelentős része erről a területről 

települt be Magyarországra. A közösség egyik első rabbija Boskovitz Wolf
465

 volt, aki a 

morva Boskowitz (ma: Boskovice, Csehország) településről származott.  

A két fényképet néhány év különbséggel, ugyanannak a múzeumnak a felkérésére 

készítették, közel nyolcvan éve ugyanabban a gyűjteményben őrzik őket. Mindkét 

képen egy-egy korai alapítású, mára már legendás zsidó közösség zsinagógájának belső 
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tere látható. A tóraszekrények ikonográfiája azonban a felületes hasonlóságok ellenére 

két külön szellemi világot jelenít meg, rávilágítva arra a tényre, hogy a bonyhádi és a 

mádi zsidó közösség olyannyira különbözött egymástól, hogy nemcsak a 19. század 

modernizációs törekvéseire adott válaszaik voltak mások, de másként, mást 

hangsúlyozva tekintettek a tradicionális zsidó tanításokra is. Ezért a két fénykép 

kiállításban egymás mellett csak akkor szerepelhet, ha a magyarországi zsinagógákat, 

közösségeket általánosan ismertető, vagy a zsidó gyűjtemények tudománytörténetével 

foglalkozó interpretációs keretrendszerbe foglaljuk őket. 

Láthatatlan elemek: a judaizmus „protestantizálódása” 

A fényképet ekkoriban a korábbi rajzoknál sokkal tárgyilagosabbnak és hitelesebbnek 

tartották, mely valósághűen képes visszaadni a lefényképezett tárgyat, épületrészletet. A 

bonyhádi és a mádi zsinagógákat ábrázoló képeket több kiadvány és kiállítás tette 

általánosan ismertté, meghatározva a zsinagógabelsőkről alkotott képünket. Ugyanakkor 

a fényképezés technikai feltételei miatt sok olyan elem hiányzik a fényképekről, 

tárgyakról, ami a zsidó élet teljességének integráns része volt, de fényképen nem 

megörökíthető. 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. A valóságban a zsinagógai imádkozások során az épületben 

nincs ennyire világos, hiszen a reggeli imánál még, az estinél már félig sötét van, és a 

fotózáshoz szükséges erős fényt adó lámpák helyett a plafonról lelógatott csillárok 

világították meg a teret. A bima oszlopai között lógó gyertyás csillárok és a 

tóraszekrény előtt lévő ner tamid (örökmécses)
466

 kevés fénye feltehetően barokkos 

fény-árnyékhatásokkal emelte ki a gazdagon faragott tóraszekrények plasztikus 

ikonográfiai elemeit.
467

 Mindehhez járult az imádkozók moraja, a tóraékszerek 

csilingelése, a hangosan és a halkan elmondandó imák váltakozásának ritmusa. A 

fekete-fehér, kétdimenziós fénykép ennek a gazdag világnak csak egy aspektusát képes 
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rögzíteni, a zsinagóga teljességéből kiragadja és konzerválja a vizuális tulajdonságokat, 

de nem rögzíti a zsinagógai szertartás hangulatát, s végképp nem tudja közvetíteni 

azokat az érzéseket, melyek a vallást gyakorló, a belső teret több szempontból is 

értelmezni képes zsidókban jelen voltak ebben a térben. A fényképek a valóságnak csak 

a vizuális aspektusát rögzítik egy adott, kiragadott időpillanatban, 
468

 s sem a tér-

élményt, sem pedig a kapcsolódó egyéb élményeket nem tudják visszaadni.  

A judaizmus tudományos kutatását célzó „Wissenschaft des Judentums” eszméi alapján 

fejlődő korabeli zsidó kultúrtörténeti kutatásnak ez korántsem jelenthetett gondot, 

hiszen ennek a tudományosságnak egyik alapvető célja volt, hogy a judaizmust egy 

minél inkább szellemi, eszmei jelenséggé redukálja.
469

 A protestáns hatásokat mutató 

korabeli zsidó tudományosság számára a judaizmus spirituális része meghaladandó 

babonás népiségnek számított, melyet nem kívántak az enyhén apologetikus 

önreprezentáció részévé tenni.
470

 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 rajzokat vagy festményeket.  
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Múzeum és emlékezet 

A holokauszt és a háborús veszteségek ellenére az 1910-ben alapított múzeum 

tárgyállománya viszonylag épen megmaradt. A legértékesebb tárgyakat 1943–ban a 

Magyar Nemzeti Múzeum pincéjében rejtették el, néhány, a nedvességtől féltett tárgyat 

pedig bankszéfbe helyeztek – ez utóbbiak soha többé nem kerültek elő.
471

 További 

pusztulást jelentett, hogy a Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet lefoglalta a múzeum 

értékes könyvállományát,
472

 majd a felszabadulás után a Perlmutter-gyűjtemény 

háromnegyedét ellopták, igaz, ezt később Grünvald Fülöpnek sikerült visszaszereznie. 

A múzeum korábbi dolgozói közül Balázs György életét vesztette a deportálásban, az 

igazgató, Munkácsi Ernő visszavonult, majd hamarosan elhunyt. A korábbi évek aktív 

munkatársai közül csak Grünvald Fülöp és Naményi Ernő folytatták. Ők mindketten a 

múzeum 1931–es újjászervezésekor kapcsolódtak a munkába, s komoly szerepük volt 

nemcsak a színvonalas szakmai tevékenységekben, hanem a múzeum 

tárgyállományának összegyűjtése terén is, hiszen a két tekintélyes rabbicsaládból 

származó tudós családi kapcsolatai, személyes ismeretségei és ismeretanyaga alapján 

szerezték meg a tárgyak jelentős részét, s melyek közül számosat tudományos 

dolgozatokban ismertettek. A felszabadulás után figyelmük elsősorban a holokausztban 

elpusztult zsidó közösségek emlékanyagának megmentésére, valamint a holokauszt 

dokumentálására irányult.  

A múzeum dolgozói 1945 tavaszán körlevelet küldettek szét a megmaradt 

hitközségekhez, melyben arról érdeklődtek, hogy a kegytárgyak, összeírások, 

anyakönyvek és a hitközségi könyvtár, irattár megmaradtak–e, és ha igen, hol 

találhatóak. A válaszok hatalmas pusztulásról számolnak be, de néhány közösség 

kegytárgy– és iratállománya megmaradt. Ezek megszerzése elsőrendű feladata lett a 

múzeumnak. 
473

 Megszerezték a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) 

által felvett jegyzőkönyvek
474

 teljes sorozatát, sőt sok esetben a jegyzőkönyvek 

gyorsírásos eredetijeit is.  
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A Joint segítségével a megrongálódott múzeumi épületet helyreállították és 1947 

júniusában a magyar kormány képviselőinek jelenlétében újra megnyitották.
475

 Az 

ekkor berendezett kiállításról részletes ismertetést közölt az Új Élet 1950. április 20-i 

száma; eszerint az első emeleti állandó kiállítás szinte azonos a háborút megelőző 

kiállítással, mely a magyarországi zsidók kultúrtörténetét mutatta be. A három teremben 

a magyar zsidók történetének legfontosabb emlékanyagát, a zsinagóga–művészet 

összegyűjtött tárgyait, valamint a családi élet tárgyait állították ki. A második emeleti 

kiállítási terekben a Történelmi Arcképcsarnok, azaz a magyar történelemben és 

kultúrában jelentős szerepet játszó személyek gondosan válogatott galériája volt látható, 

valamint a múzeum modern festészeti gyűjteménye. A háború után a múzeum 

kiállításához csatoltak egy zsinagógai teret, melyben a holokauszttal kapcsolatos 

történeti emlékek kaptak helyet.
476

 A kiállítás nem itt zárult, hanem a „kulturális 

dokumentumok” termében, melyben a plakettgyűjtemény és művészeti értékkel bíró 

szertartási tárgyak, közösségi dokumentumok (pl. hevra kadisa-jegyzőkönyvek) voltak 

láthatóak. Ez a kiállítás, az 1930-as években megfogalmazott céloknak megfelelően a 

zsidó közösséget nemcsak vallási, hanem történeti sorsközösségként definiálta, s 

bevallott célja volt, hogy bemutassa a magyarországi zsidók múltját és a zsidók szerepét 

a magyar társadalomban.  

1949–ben két kiállítást (A széder művészete, A 90 éves Dohány utcai zsinagóga) 

szerveztek, s a zsinagógatörténetihez színvonalas kiadvány is készült. 
477

 Tervezték, 

hogy a zsidó közösségek megmaradt gyűjteményeiből a Rabbiképző Intézet és a zsidó 

iskolák, hitközségek könyvtárait is integrálva „gyűjtemény–egyetemet” alakítsanak ki, 

megteremtve ezzel a létszámában erősen megfogyatkozott zsidó közösség kulturális 

továbbélésének alapjait. Az újrarendeződés nem tartott sokáig: 1950–ben a zsidó 

közösség vezetői állami nyomásra elfogadták a Magyar Izraeliták Egységes 

Szervezetéről szóló szabályzatot, melyben a zsidó felekezet valamennyi korábbi 
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egyesülete és önálló intézménye egyesült, létrehozva a Magyar Izraeliták Országos 

Képviseletét (MIOK). Az új szervezetben a múzeum korábbi önállósága megszűnt, s új 

néven (Országos Magyar Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény) a MIOK intézménye 

lett. Naményi Ernő Párizsba emigrált,
478

 s Grünvaldnak egyedül kellett folytatnia a húsz 

éve közösen megkezdett munkát. A második világháború és a holokauszt pusztításai 

után a múzeum a holokauszt dokumentálására, illetve a megmaradt tárgyanyag 

felmérésére és megmentésére tett kísérleteket, jóllehet a zsidó tudományosságnak ez a 

területe továbbra sem élvezett prioritást. 
479

  

Grünvald felelevenítette a múzeum régi, háború előtti kapcsolatrendszerét, s próbálta 

megszerezni azokat a maradandó értékű tárgyakat és dokumentumokat, melyek az 

elnéptelenedő vidéki zsidó hitközségekben pusztulásra voltak ítélve. A múzeum egyik 

első jelentős adományozója volt Bencze József
480

, aki 1910–12 között még 

egyetemistaként számos régi dunántúli hitközség padlásáról múzeumba küldtette az 

akkoriban még ócskaságnak ítélt tárgyakat.
481

 Grünvald 1951–ben levélben fordult az 

akkor már idősödő, Szombathelyen élő orvoshoz,
482

 hogy a környező zsidó közösségek 

tárgyait kísérje figyelemmel. A megmaradt hitközségek vezetőinél, tagjainál levelekben 

érdeklődött a zsinagógákról, temetőkről, a megmaradt épület–elemekről, tárgyakról, 

iratokról. A múzeum régóta vágyott tárgyai közül megszerezték azt a kardot,
483

 mely a 

magyar zsidó történeti hagyomány szerint Mendel prefektus kardja volt, s amelyet Kohn 

Sámuel 1896–ban, a zsidó múzeum gondolatának első felbukkanásakor fontos zsidó 

történeti forrásként írt le.
484

 Mandl Bernát 1933–ban, a múzeumba begyűjtendőnek vélt 

tárgyakról készült listájában 
485

 szintén szerepelt, ekkor fényképet is készíttetett róla a 
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múzeum. A tárgy 1951–ben a Joint anyagi támogatásával került a gyűjteménybe.
486

 Az 

értékmentésbe bekapcsolódott Scheiber Sándor is, aki szintén kiterjedt 

kapcsolatrendszerén keresztül próbálta a múzeumi gyűjteménybe kérni az általa ismert 

tárgyakat, dokumentumokat. Scheiber 1951 októberében levelet írt Schmelzer 

Salamonnak, a jánoshalmi hitközség vezetőjének, melyben a múzeum számára kérte a 

szerencsésen megmaradt, illusztrált jánoshalmi hevra kadisa-könyvet. Tekintélyének 

köszönhetően a könyv még abban a hónapban Pestre érkezett, s novemberben már a 

múzeum akkori igazgatója, Grünvald Fülöp is megköszönhette a gyűjteménybe került 

darabot.
487

 1955–ben két rabbinövendék segítségével felmérték a Dunántúlon 

fennmaradt zsidó műemlékállományt, lefényképezték a megmaradt zsinagógákat, és a 

megmaradt iratanyagot, tárgyakat igyekeztek megszerezni a múzeum számára.
488

 A 

tárgyak begyűjtése mellett Grünvald résztvett a szülővárosában, Sopronban feltárt 

középkori zsinagóga és mikve emlékanyagának értelmezésében is, majd szakértelmével 

és tárgyakkal is segítette az ott berendezett múzeum létrejöttét. Erről 1960 

decemberének végén feljegyzést készített a hitközség vezetésének, segítségüket és 

együttműködésüket kérve a folytatáshoz.
489

  

A jelentések és az elért eredmények alapján aktív múzeumi munkát az egyre nehezedő 

körülmények hátráltatták. 1955–ben a múzeum fűtőtestjeit a Zsidó Kórház számára 

leszerelték. Ezt követően az 1980–as évek végének rekonstrukciós munkálataiig 
490

 a 

múzeum télen fűthetetlen volt, s így természetesen sem a múzeumi munka, sem pedig a 

kiállítások látogatása nem volt lehetséges.  

Az 1956–os forradalmat követően a zsidó közösséget is radikális változások érték. 

Becslések szerint húsz–harmincezer zsidó származású ember hagyta el az ország 

területét, köztük magas arányban azok, akiknek a zsidó hagyományhoz való kötődése 

erős volt. 1957–ben a MIOK és a Budapesti Izraelita Hitközség (BIH) élére a 
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rendszerrel együttműködő Sós Endrét
491

 nevezték ki.
492

 Ebben az időszakban teljes volt 

az állami ellenőrzés, a hitközségi vezető funkcionáriusok kinevezéséhez a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulása volt szükséges. Az 1956 

előtti letartóztatásokkal, perekkel gyakorolt terror helyébe a bürokratikus kontroll 

lépett.
493

 Sós Endre feladata ebben a helyzetben a hitközségi élet csendes felszámolása 

lett, amelyhez néhány kirakatintézmény (Országos Rabbiképző Intézet, Zsidó 

Gimnázium, Zsidó Múzeum) biztosította a látszatot. Ilyen körülmények között ezeknek 

a presztízs–intézményeknek a vezetőire óriási nyomás nehezedett, hogy a szinte 

lehetetlen körülmények között is meg tudják őrizni intézményeik szakmai tartalmát.
494

  

A Dohány utcai zsinagóga mellékszárnyában berendezett Zsidó Múzeumot a 

legnehezebb években is számosan keresték fel, s ismerték meg kiállításain keresztül a 

magyarországi zsidók történetét, tárgyállományát, illetve az ezeken keresztül 

bemutatkozó zsidó közösséget. Utólag nyilvánvalónak látszik, hogy a múzeumban 1931 

óta dolgozó Grünvald Fülöp nem volt megfelelő ember arra, hogy a múzeumot a Kádár-

korszak politikájának megfelelő szerepkörben irányítsa. Scheiber Sándor szavaival: 

„gyermeki hiszékenység párosult benne szilárd meggyőződéssel és bátorsággal.” 
495

 

Grünvald őszinte, gondolkodó elmeként nem először került szembe a hivatalos 

hitközségi politikával. 1944–ben fivérével, Jenővel együtt röplapokban hívták fel a 

figyelmet a deportálások valóságára és az ellenállás szükségességére. 1950–ben, az 

egyesítési kongresszus kapcsán összehívott múzeumi közgyűlésen, az elvárt 

hurráoptimista szólamok helyett az alábbiakat mondta: „Mit lássunk a jelenségben? A 

maradék zsidóság erőinek integrálása megy végbe, mely új irányú fejlődés alapjává 

lehet, vagy talán csak visszavonulás a fellegvárosban, feladva a már tarthatatlan, 

beomlott bástyákat, és összeomló várfalak védelmét.” Elmozdítását 1962–ben látta 

elérkezettnek a hitközség. Mondvacsinált okokra hivatkozva, három pontban foglalták 
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össze eltávolításának okait: nem ment be nyitvatartási idő után egy házaspárnak 

személyesen megmutatni a múzeumot, a MIOK kihagyásával kapcsolatba lépett és 

meghívott egy jugoszláviai muzeológust, valamint engedélyezte Raj Ferenc 

rabbiszemináriumi hallgatónak, hogy egy amerikai zsidó újságírónőt (Trude Weiss–

Rosmarint
496

, a Jewish Spectator alapító főszerkesztőjét) elkísérjen ebédelni. 
497

 Ezen 

okokat alapul véve, Sós Endre elnök és Péner Tibor
498

 főtitkár 1962. július 24–én kelt 

levelükben Grünvald Fülöpöt a múzeumban betöltött állására alkalmatlannak ítélve, 

felmondták állását. Grünvald az Állami Egyházügyi Hivatalnak írt levelében 

pontosította a terhére rótt ügyeket, valamint bejelentette, hogy hetvenöt évesen 

visszavonul a hitközségnél 1913 óta betöltött munkaviszonyából. Ezt követően még 

másfél évet élt, 1964. január 3–án, dolgozószobájában hunyt el. Halálhírét világszerte 

közölték a magyar nyelvű zsidó lapok. Helyére dr. Benoschofsky Ilona pszichológust 

nevezték ki, aki harminc éven keresztül, 1993–ig töltötte be a múzeum igazgatójának 

pozícióját. A felmondás oka nyilvánvaló, ürügyet is találtak hozzá, indokait azonban 

Grünvald múzeumi tevékenységében kellett megtalálni. 1963 februárjában a hitközség 

számvevőszéke, valamint az Állami Egyházügyi Hivatal kérésére a Művelődési 

Minisztérium Múzeumi Főosztálya is vizsgálta a múzeumot. Az együttes szemlén 

megállapították, hogy bár a múzeum anyaga roppant gazdag, de kiállítása zsúfolt és 

elavult, raktárai rendezetlenek. Legfontosabb megfogalmazott kifogásuk a leltározásra, 

nyilvántartásra vonatkozott. A külön leírt jelentésekben a leltárhiányra vonatkozó 

megjegyzések nem egyformák: a számvevőszék 1963. február 19–én kelt jelentésében 

azt állapítja meg, hogy „egyáltalán nincsen rendszeres, átfogó leltár”, azonban úgy 

vélik, hogy „hiány feltétlenül mutatkozik”. A művelődési minisztérium áprilisban kelt 

vizsgálati jelentése nem ilyen szigorú; említenek kilenc darab leltári adatokat tartalmazó 

füzetet, amelyek azonban tartalmi és formai követelményeikben nem felelnek meg a 

hatályos múzeumi szabályozásnak. A vizsgálat végeredményeképpen javasolták, hogy a 
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gyűjtemény anyagát leltározzák újra, az egyes szakoknak megfelelő szakemberek 

segítségének bevonásával. Az újrarendezés totális volt, s a múzeum új leltára, kiállításai 

és kiadványai már megfeleltek annak a pontosan nem körvonalazott elvárásnak, amit a 

rendszer támasztott a zsidó kirakatintézményekkel szemben.
499

  

Benoschofsky Ilona igazgatóként elsőként a gyűjtemény újraleltározását végezte el. Az 

újraleltározásra irányuló döntést könnyíthette, hogy ekkor jelent meg a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1963. évi 9. számú törvényerejű rendelete a 

muzeális értékek védelméről, melyben meghatározták az egyes múzeumokban 

alkalmazandó leltárkönyveket is. Ennek megfelelően a múzeumban beszerezték a 

gyűjteményhez megfelelőnek tekintett leltárkönyveket: általános leltárkönyvet, valamint 

képzőművészeti, iparművészeti, történeti, irodalomtörténeti és fotóanyag leltározására 

szolgáló leltárkönyveket. Az újraleltározási munka 1964–ben kezdődött. Elsőként 

ötvöstárgyakat leltároztak, tárgytípusonkénti sorrendben. Az 1964–es évet a 2642–es 

leltári számmal zárták, majd 1965–ben 1861 tételt vettek leltárba. Valamennyit az 

általános leltárkönyvbe vezették be, így ennek a négyezer tételnek az azonosítása 

egyértelmű. 1966–tól párhuzamosan vezették a leltárkönyveket, ami azt jelenti, hogy 

ugyanazon a leltári számon lehetséges fotó, képzőművészeti és iparművészeti anyag, 

valamint három alcsoportba (kéziratok, történeti dokumentumok, vegyes) beosztott 

iratanyag is. A helyzetet némiképp megnehezíti, hogy ezek mellett a gyűjteményben 

jelenleg találhatóak olyan, leltári számmal ellátott dokumentumok (zömmel könyvek), 

melyek az adott számon egyik leltárkönyvben sem szerepelnek.  

A múzeum 1963–at megelőző történetében is létezett a tárgyaknak leltára, amelyben a 

múzeum tárgyait egyszerű sorszám szerint tartották nyilván. Mivel a leltározás 

folyamatos volt, így a szám nagyságából következtetni lehet arra is, hogy az adott tárgy 

nagyjából mikor került a múzeum gyűjteményébe. A múzeumnak küldött ajándékokat 

1931–ig az Egyenlőség és a Múlt és Jövő kis hírei között, majd az IMIT Évkönyveiben, 

később a múzeumegyesület lapjában, a Libanonban közölték, az adományozók abc–

sorrendjében. A tárgyakról és dokumentumokról leírókartonokat készítettek, melyekhez 

nyomdai úton előállított, fejléces, 16 x 10 cm–es kartonokat használtak. A kitöltendő 

rovatok a következők voltak: alapleltári szám, osztály, csoport, a tárgy megnevezése, 
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megszerzés módja. A fennmaradt néhány példány alapján a rovatokat írógéppel, nagyon 

részletgazdagon töltötték ki. A megnevezés-rovatban pontos leírást adtak meg 

méretekkel, ötvösjegyekkel, feliratokkal együtt. A leírókartonok alapján már 1937-ben 

tervezték megjelentetni a múzeum ezüsttárgyainak közel kétszáz oldalas leíró 

katalógusát
500

, mely végül nem jelent meg, kézirata azonban hozzáférhető a Magyar 

Nemzeti Múzeum adattárában.
501

  

Mivel a múzeum legtöbb tárgya ajándékképpen került a múzeumba, mindig feltüntették 

az ajándékozókat, illetve az elenyésző számú vásárlás adatait.
502

 Az ajándékozók kiléte 

sokféle okból fontos egy múzeumi gyűjteményben, hiszen a múzeum által közvetített 

kép az, amit a tárgyak, ez esetben tehát az adományok összessége határoz meg. Emellett 

nem egy dokumentum vagy tárgy értékét hajdani használója, készíttetője, majd 

ajándékozója személye jelenti. A múzeum gyűjteményébe számos olyan relikvia került, 

amely egyedi sorsa, gyűjteménybe kerülésének módja okán kaphat csak helyet muzeális 

gyűjteményben. Példa erre az első világháború galíciai harcterén begyűjtött néhány 

tórafoszlány és imakönyvtöredék, vagy a Löw Immánuel
503

 által 1935–ben ajándékozott 

néhány kődarab, melyek Rabbi Akiva és Majmonidész sírjairól származnak. Ezek az 

eredettörténetük nélkül pusztán értéktelen kavicsok, azzal együtt viszont értékes 

kultúrtörténeti emlékek. Az ajándékozók teljes körének vizsgálata ugyanakkor 

megvilágíthatja azt a társadalmi kört, amely a múzeumot magáénak érezte, azt 

ajándékaival gyarapította, azaz az ő történelem és társadalomszemléletük forrásául is 

szolgálhat a múzeum gyűjteménye. 

Az újraleltározás során a múzeumi tárgyak egyik legfontosabb jellemzőjét, eredetüket, 

adományozójukat (proveniencia) módszeresen kihagyták, így a jelenleg rendelkezésre 

álló múzeumi leltárakból nem tudhatjuk meg, hogy a tárgyakat hol, kik használták, ki, 

mikor, milyen indíttatásból juttatta el őket a múzeumi gyűjtemény számára. Enélkül a 
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tudás nélkül a múzeum tárgyai elvesztették a múzeumi emlékezet szempontjából 

legfontosabb jellemzőjüket, történeteik, kulturális kontextusuk, tulajdonlási adataik 

elvesztek, így ezek nélkül pusztán anyagi értékkel bíró értékes kincsek, de nem 

emlékeket hordozó tárgyak többé. 
504

  

Mnemotopoi: Óbuda és Nagykanizsa 

A „Szentföld”, Jeruzsálem és a szent városok szakrális topográfiája 
505

 mellett/helyén 

idővel kialakultak a diaszpora szent helyei. Ezek a jelentős rabbik vagy az ősök sírjának 

zarándokhelyei, hajdani tanházak, zsinagógák emlékei, esetleg zsidóellenes 

megmozdulások helyszínei. Ezek mellett az „organikus emlékezethelyek” mellett 

megfigyelhető, hogy a befogadó országba való beilleszkedés szimbólumaként jelennek 

meg a zsidó történelemben fontos közösségek. Ezek szimbolikus térré válása nem 

nélkülözi az organikus elemeket, de történészek és publicisták tevékenysége erősíti a 

folyamatot. A közösségek tárgyi anyagának bemutatásával, „vizuális megerősítéssel”, 

illetve közvetett utalásokkal a Zsidó Múzeum is hozzásegített bizonyos közösségek 

„emlékezethellyé” válásához. Ezek egyike a nagykanizsai közösség, mely gyakori 

csomópont a neológ zsidó történeti és vallási hagyományban fontos személyek, 

események, jelenségek hálójában. A neológ identitásban kulcsszerepet játszó tényezők 

szinte mindegyike szorosabb-lazább kapcsolatba hozható a nyugat–dunántúli városka 

zsidó közösségével, s jóllehet a nagykanizsai közösség nem különösebben híres vagy 

jelképértékű közösség, ennek a kapcsolati hálónak köszönhetően mégis a zsidó történeti 

emlékezetet hordozó tárgyak egyik kulcsforrásává vált. Ebbéli szerepét jelentősen 

erősítették a perszonális kapcsolatok, s nem elhanyagolható az sem, hogy a többi, 

hasonlóan „teremtett emlékezethellyé” váló közösséggel is kapcsolatban állt. A kanizsai 

zsidó közösségben a 19. században már jelentős önreprezentációs igény mutatkozott, 

ennek jele, hogy mindkét olyan történeti kiállításon, ahol judaikákat is bemutattak, a 

nagykanizsai hitközség a kiállított tárgyak jelentős hányadát biztosította. Ezeken a 

kiállításokon ugyan kizárólag judaika szertartási tárgyakat mutattak be, közvetetten 

azonban a tárgyakat bemutató közösségek is szerepeltek. Az 1884–ben rendezett 
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Történeti Ötvösmű–kiállítás zsidó tárgyainak két legnagyobb kiállítója a Nagykanizsai 

Izraelita Hitközség és az Óbudai Chevra Kadisa. A nagykanizsai hitközségi elnök, 

gelsei Guttmann Henrik
506

 1884 áprilisában kelt levelében értesíti a kiállítás bizottságát, 

hogy útnak indították a listában szereplő „régiségi beccsel bíró értéktárgyakat”.
507

 A 

történeti ötvösmű kiállításra tóraékszereket és lévita kancsókat küldtek, melyekből 

tizenhetet állítottak ki.
508 

Az Ezredéves Kiállításon ugyancsak szerepelt a nagykanizsai 

hitközség, igaz itt már több hitközség, hevra kadisa és magánszemély is jelentkezett a 

kiállításban bemutatható tárgyakkal. „Zsinagógai tárgyak a millenniumi kiállításon. A 

nagykanizsai izraelita hitközség, az ország eme egyik leggazdagabbja és legrégibbje 

hivatalosan arról értesít bennünket, hogy elhatározta, miszerint templomi kincseivel és 

régiségeivel a millenniumi kiállításon részt fog venni. Gratulálunk a kiváló hitközségnek 

e hazafias elhatározásához, mely az egyházi osztály kincseit csak emelni és gyarapítani 

fogja.”
509 

A kiállításon a nagykanizsai hitközség nyolc tárgyat állított ki,
510 

köztük a 

legrégibb kiállított tárgyat, egy a katalógus szerint 1492–re datált tóraszekrény–függöny 

drapériát. 
511

 A judaikákat kiállító, és így „indirekten bemutatkozó” hitközségnek 

számos olyan tulajdonsága volt, ami nagy szimbolikus jelentőséget adott a közösségnek. 

Nagykanizsa „jól pozicionált” hitközség a zsidó múzeumi előkelő szerepléshez, hiszen 

mint láttuk, a múzeum és a múzeum köré csoportosuló értelmiségi csoport érdeklődése 

elsősorban „Oberland” felé fordult,
512

 azaz a nyugati határszélen, földesúri birtokokon 

letelepedett zsidóság életének bemutatását tartotta elsődleges céljának.
513

 A 

nagykanizsai hitközségben sok olyan jelenség figyelhető meg, amelyek ugyan kevésbé 
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radikálisak, mint a korabeli reformzsidóság törekvései,
514 

de a korszakban úttörőnek 

számítottak. 1829–től Solomon Sulzer
515

 dallamait játszották, melyet férfikórus kísért. 

Sulzer a bécsi Seitenstettengasse–i zsinagóga kántora és hitszónoka volt, aki a 

modernizálódó közösségek igényeinek megfelelően újraformálta az istentiszteletek 

zenei liturgiáját.
516

 Az éleződő ortodox–neológ ellentétek korszakában 1862–től a 

Sulzer–tanítvány Goldmann Samu volt a hitközség kántora,
517

 s itt alkalmaztak 

magyarországi zsinagógában először orgonát Löw Lipót rövid nagykanizsai 

rabbiskodása idején, 1845. Smini aceret ünnepén,
518

 mely szintén szimbóluma volt a 

vallási megújulási mozgalomnak. A bemutatkozáshoz, az országos megjelenéshez 

szükség volt olyan személyekre, akik felismerték a lehetőséget, és megfelelő 

kapcsolatokkal rendelkeztek a megvalósításhoz. A hitközség vezetője Guttmann Henrik 

volt, aki az elsők között kapott magyar nemességet úgy, hogy nem változtatta meg 

vallását.
519

 A közösség rabbija Dr. Neumann Ede,
520

 az Országos Rabbiképző 

Intézetben elsőként diplomát szerzett rabbi. Neumann kiváló kapcsolatokat ápolt a 

formálódó neológ rabbikarral, melyet kiterjedt levelezése is bizonyít.
521

 Ő alapította az 

Országos Rabbiegyesületet, mely folyóiratán, a Magyar Izraelen keresztül jelentős 

befolyással volt a neológ magyar rabbikar szemléletére, s melyben elsőként számolnak 

be a Zsidó Múzeum megnyitásáról, s közölték Mezey Ferenc
522

 megnyitóbeszédét is. 
523

 

Felesége Kayserling Mayernek, a Dohány utcai zsinagóga történetíróként is jeles 

hitszónokának lánya, Ludwig Philippson magdeburgi rabbinak, Moses Mendelssohn 
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egyik első követőjének az unokája. Neumann fia Naményi Ernő, a zsidó 

művészettörténet úttörő magyar tudósa, aki számos egyéb társadalmi tevékenysége 

mellett a Magyar Zsidó Múzeum egyik vezetője, 1945 és 1949 között igazgatója is volt. 

524
 Kapcsolata Nagykanizsával édesapja halála után is élénk maradt, több tárgy 

múzeumba kerülését segítette elő. 
525

 A múzeum tudományos folyóiratának, a 

Libanonnak címlapján és néha szerzőként is, Kanizsai Ernőként szerepel. 
526

 Neumann 

már a Múzeum megnyitása előtt, 1915–ben eljuttatta a formálódó gyűjtemény számára 

apósa, Kayserling Mayer pesti rabbi, valamint az ő apósának, Ludwig Philipson tárgyi 

emlékeit.
527

 Nagykanizsa és a múzeum közti „családi” kapcsolatot erősítette, hogy a 

Neumann Ede halála után nagykanizsai rabbivá megválasztott Winkler Ernő
528

 felesége 

Munkácsi Noémi, Munkácsi Bernát lánya, a múzeum ügyvezető igazgatójának,
529

 

Munkácsi Ernőnek a húga lett. A múzeum tervezett genealógiai sorozatának egyetlen 

megjelent kötete a Munkácsi Ernő által 1939–ben megjelentetett, saját családját, a 

Munk család történetét bemutató könyve,
530

 melynek szintén vannak – Noémit 

megelőző – nagykanizsai vonatkozásai is.  

Az óbudai közösség a Zichyek birtokán megtelepedett zsidó közösség, a 18. században 

Magyarország Pozsony mellett legjelentősebb hitközsége. Münz Mózes rabbisága 

idején felügyelete alá tartozott a pesti hitközség is. A 19. század második felére az 

óbudai hitközség háttérbe szorult a feltörekvő pesti mögött, de a fiatal pesti közösség 

mellett előkelő történeti múlttal rendelkező közösség maradt. A korabeli leírások 
531

 

szerint a pesti hitközség ünnepélyes alkalmakkor kölcsönkérte az óbudai hitközség 

néhány szebb tórafüggönyét, hogy a régi kegyszerekkel emelje az ünnepségek fényét, 

történelmi kontinuitást teremtve a híres régi óbudai és a fiatal, de gazdag és befolyásos 
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pesti hitközség között, mely így átvehette az óbudai elődök történelmi legitimációjának 

egy részét. A történeti emlékezet szerint az óbudai hitközség tetemes összeggel (2625 

Ft) járult hozzá a Magyar Nemzeti Múzeum alapításához, majd 1848–ben valamennyi 

templomi ezüstjét felajánlva a forradalmi hadsereg szükségleteire, ötven lovast állított 

ki a kegyszerek árán. 
532

 A szép történetnek ellentmond, hogy Bató J. Lipót 1906–ban 

megjelent alapos munkájában 
533

 leírja a hitközség szertartási tárgyait is, melyek 

jelentős részét még a 18. században adományozták a hitközségnek, s 1848 után is a 

hitközség birtokában voltak. Az óbudai közösség valóban komoly anyagi áldozatot 

hozott az 1848-as forradalom és szabadságharcban, melynek büntetéseként jelentős 

részt kellett vállalnia a Haynau–féle hadisarcból is. Az asszimilált zsidó közösség egyik 

történelmi hivatkozási alapja lett a negyvennyolcas hazafiság, melyet feltehetően tovább 

színesítettek a kegytárgyak eladásáról szóló információkkal, de feltételezzük, hogy az 

óbudai közösség tehetős tagjai e nélkül is képesek voltak a hadsereg támogatására. A 

díszes, értékes tóraékszerek alkalmazása hidur micva, azaz a vallási parancsolatok 

megszépítésének körébe tartozik.
534

 Szimbolikus jelentőségű, hogy olyan „legenda” 

született, melyben a hitközség kvázi a vallási parancsolatok elé helyezi a hazafiságot.
535

 

1896–ban az Ezredévi Kiállításban az óbudai hitközség 15 kiállított tárgyával a második 

legnagyobb kiállító az óbudai hevra kadisa után, akik 21 tárgyat mutatnak be. (A hevra 

kadisák történetileg önállóak a hitközségektől,
536

 azaz szertartási tárgyaik nem a 

hitközség tárgyai.) Az óbudai közösség a Magyar Zsidó Múzeum megnyitását követően 

1934 márciusában tárgyaiból önálló múzeumot nyitott az óbudai zsinagóga épületében. 

Tárgyaikkal szerepeltek az Iparművészeti Múzeum 1935-ben megrendezett, a pest-

budai iparművészetet bemutató kiállításon is.
537

 Az Óbudai Zsidó Múzeum a háború 
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után tárgyait megőrzésre átadta a pesti társintézménynek, ahol 1964-ig önálló 

egységként, a tárgyak óbudai eredetét és tulajdonjogát feltüntetve szerepeltették.  
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Magyar Zsidó Levéltár 

A múzeum gyűjteményének növekedésével komoly dokumentumgyűjtemény is 

létrejött, de külön zsidó levéltár alapításának gondolata csak viszonylag későn merült 

fel. Talán összefüggésben lehet ez azzal, hogy a levéltár intézménye nagyon szorosan az 

uralkodói hatalomhoz kapcsolódik, amelynek egy diaszpora kultúrában kisebb a 

jelentősége.
538

 Elvileg a zsidó közösségben is többféle „maradandó történeti értékkel 

bíró” irat keletkezett, melyeket az ezek vezetésével és őrzésével megbízott személyek 

kezeltek. Ezek elsősorban a zsidó anyakönyvezés előzményének tekinthető 

mohelkönyvek, melyekben a körülmetélések adatait, a hevrakönyvek, melyekben a hevra 

kadisák (temetkezési szentegylet) tagnévsorát, az adományok nyilvántartását, a 

temetések adatait rögzítették, és a különféle pinkaszok (jegyzőkönyvek), melyekben a 

közösség életét dokumentálták. Őrizték ezek mellett elsősorban az egyes közösségek 

jogi helyzetét, vagy az adófizetést igazoló–bizonyító iratokat. Egy hierarchikusan 

felépülő zsidó közösségi intézményrendszer hiányában ezek történeti dokumentumként 

való összegyűjtését nem levéltárak, hanem a kialakuló zsidó múzeumi 

intézményrendszer vállalta. Viszonylag korán felismerték, hogy a múlt emlékeinek 

begyűjtése mellett a kortárs világ dokumentálása is feladata lehet a gyűjteménynek; az 

első világháború során a Magyar Zsidó Hadi Archívum-ban gyűjtötték a zsidó katonákra 

vonatkozó háborús dokumentumokat. E gyűjtemény létrehozóit elsősorban politikai 

célok vezérelték, az ekkoriban megerősödő antiszemita hangokra kívántak apologetikus 

választ adni, majd a gyűjteményre alapozva megjelentették a Magyar Zsidó Hadi 

Almanachot, mely az első világháborús zsidó katonák adatait tartalmazza.  

Az 1930-as évektől megfigyelhető, hogy a hivatalos hitközségi vezetők is felismerték, 

hogy a tudatos múzeumi megőrzéssel befolyásolhatják a későbbi korok emlékezetét, és 

a hitközség közszerepléseinek, szerepvállalásainak dokumentumait múzeumi 

megőrzésre szánt díszes kötésű változatokban rendre a múzeumnak ajándékozták. A 

dokumentumgyűjtemény gyarapodása olyan mértékű volt, hogy 1914–től külön 

szekrényben őrizték a kiállításban nem szereplő iratokat.
539

 Amelyeket bemutattak, 

azoknak külföldi minták után kettős dőlt üvegasztalt készíttettek, melyben a 
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pecsétnyomókat állították ki. 1915–ben összecsukható üvegfalat rendeltek, melyben a 

kiállított iratok, elsősorban a szabadságharcra vonatkozóak voltak láthatóak.
540

 Az 

1930-as években a múzeumi adományok között megnőtt a történeti dokumentumok 

aránya, aminek egyértelmű oka volt, hogy a múzeumot fenntartó közösség egyre 

fontosabbnak érezte a zsidóellenes vádakat cáfoló igazolás-kényszert, azaz a történelmi 

tényekkel, a múlt pozitív példáival próbálták az antiszemita vádakat érvényteleníteni. 

Ehhez nemcsak eredeti iratokat gyűjtöttek, hanem másolatban megszerezték mindazon 

dokumentumokat, melyekre ezekben a vitákban szükségük volt. Mivel az antiszemita 

vádak között szerepelt a magyarországi zsidó közösség „gyökértelensége”, ezért 

elsősorban a minél ősibb megtelepedést bizonyító okleveleket, régészeti leleteket 

gyűjtötték. Lefényképeztették a Magyar Országos Levéltár legrégibb zsidóvonatkozású 

okleveleit, Bécsből beszerezték a Fortunátus oklevél, Kassáról a Mendel prefektus 

pecsétjét tartalmazó oklevél fényképét. „A magyar zsidóság nehéz harcot vív létéért, 

jogáért, igazságáért… E küzdelemben perdöntő bizonyítékaink múltunk emlékei. Régi 

kövek, ősi iratok tanúskodnak igazságunk mellett! A magyar zsidóság történeti 

emlékeinek igazsága bizonyítékaink tárháza: az Országos Magyar Zsidó Múzeum. 

Minden magyar zsidónak kötelessége, hogy múzeumunkat támogassa, mert ezzel saját 

érdekében történeti jogainak megőrzéséről gondoskodik” 
541

 — fogalmazták meg 1937-

ben. 

A külön levéltár (esetünkben levéltári részleg) berendezésének ötlete először 1935–ben 

merült fel, s a múzeumban addigra felgyülemlett iratokat (emancipációs mozgalmak 

iratai, Löw Lipót és Acsády Ignác
542

 iratai, Bánóczy József és Hirschler Ignác 

levelezése, családi iratok etc.) Fürst Aladár és Grünvald Fülöp rendezték. A múzeum 

korabeli jelentéseiből,
543

 s a kevés fennmaradt iratból kiderül, hogy ennek haszna 

nemcsak a korábbi cél, azaz a zsidó múlt bemutatásán keresztül remélt megbecsülés 

elérése volt, hanem a zsidótörvények által megkövetelt származási–igazolásokhoz, 

állampolgársági ügyekhez is jelentős segítséget tudtak nyújtani a hozzájuk fordulóknak. 
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A múzeumban felhalmozott történeti dokumentumgyűjtemény a zsidótörvények elleni 

küzdelemhez is hozzájárult: az 1938-as emancipációs kiállításban azokat a 

dokumentumokat mutatták be, melyek azokat a jogokat idézik, melyeket a törvény 

1938-ban elvonni készült. A parlamenti ellenzék munkáját a múzeum anyagából, a 

múzeum dolgozói által összeállított dokumentumgyűjtemény 
544

 segítette.
545

 

Ugyanakkor a tudományos munka sem szünetelt: a magyar zsidó történetírás 

szimbolikus művét, Kohn Sámuel 1884–ben megjelent, a magyar zsidókat a honfoglaló 

magyarsággal együtt érkező kazárok leszármazottainak tartó művének 
546

 folytatását 

tervezték sajtó alá rendezni. 
547

 A múzeumi gyűjtemény számára másolatban 

megszerzett dokumentumok alapján, már a háborút követően Grünvald Fülöp 

szerkesztésében jelentek meg a Magyar Zsidó Oklevéltár 1895-ben indult sorozatának 

újabb kötetei. „Élete főművét azonban az utolsó öt esztendejében alkotta meg a Magyar 

Zsidó Oklevéltár négy újabb kötetének kiadásával. Olyan teljesítmény ez, amelyre a 

számban és erőkben gazdagabb nemzedéknek harmincöt évre volt szüksége.” – mondta 

Scheiber Sándor 1964 januárjában Grünvald temetésén,
548

 utalva a Magyar Zsidó 

Oklevéltár 5–8. köteteire.  

1964 után, Grünvald halálát követően és Benoschofsky Ilona igazgatósága alatt a 

levéltári jellegű iratok múzeumi gyűjtése megszakadt, ezek értékét azonban az Országos 

Rabbiképző Intézet tudós professzora, Scheiber Sándor ismerte fel, és mindent megtett 

annak érdekében, hogy az elnéptelenedő zsidó közösségekben fennmaradt iratokat 

biztonságos helyre szállítsa, és elősegítse, hogy tartalmuk megjelenhessen a 

tudományos kutatások eredményeiben.
549

 A külön zsidó levéltár létrehozásáról végül a 

Magyar Izraeliták Országos Irodája Levéltári Bizottsága döntött.
550

 Az 1970. január 16-

án kelt jegyzőkönyv értelmében a MIOK intézményeinek iratanyaga mellett itt kellett 
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volna őrizni és feldolgozni az Országos Magyar Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény 

levéltárát is, azaz a múzeum addig felhalmozott iratanyagát. A Magyar Zsidó Levéltár 

végül 1972-ben, az Országos Rabbiképző Intézet épületében kezdte meg működését a 

Scheiber és tanítványai (elsősorban Landeszmann György)
551

 által összegyűjtött 

iratanyag kezelésével. A múzeumban őrzött iratok nem kerültek át a Levéltárhoz, és a 

Levéltár által a pusztuló közösségekből begyűjtött tárgyi emlékeket sem adták a 

Múzeumnak. Alapos okunk van azt feltételezni, hogy ezt egyebek mellett a Scheiber és 

Benoschofsky közötti személyes ellentétek alakították,
552

 hiszen Scheiber 1964 előtt 

aktív szerepet vállalt a múzeumi gyűjtemény fejlesztésében, ezt követően azonban nem 

vett részt a múzeum munkájában.
553

  

Miután a Zsidó Levéltárat a Rabbiképző Intézet felújításra szoruló épületéből 

átköltöztették a pesti hitközség és az országos zsidó szervezetek székházába (Síp u. 12.), 

1994–ben a múzeumi és levéltári, eredetileg külön gyűjtött történelmi iratanyag is 

egyesülhetett. Ez sok esetben valódi egyesítést jelenthet, hiszen volt olyan egyesület, 

(például a MIKÉFE)
554

 melynek korai történetére vonatkozó iratanyagát a Zsidó 

Múzeum begyűjtötte, majd a 20. századi iratok a Zsidó Levéltárba kerültek, így ezek 

egyesítése szükséges volt.  

 

Mnemotopoi versus damnatio memoriae 

Az óbudai és a nagykanizsai tárgyakat az 1964-es újraleltározás során más tárgyakkal 

vegyesen, eredetüket a többi tárgyhoz hasonlóan eltüntetve újraleltározták. Az iratokat 

három csoportba osztották: történelmi iratok, kéziratok, „vegyes” iratok. Az iratok 

csoportba sorolása meglehetősen esetleges, de az összetartozó irategyütteseket is 

szétbontva, külön–külön leltározták, ami nehezíti az iratok egységes rendezését és 
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kutatását. Példa erre a Dohány utcai zsinagóga építésével kapcsolatos iratok 

gyűjteménye, melyeket 1977 és 1990 között, a három csoportba elosztva leltároztak 

újra, vagy egy jelentős, hajdan egységes családi hagyaték, melyet 1939–ben 

ajándékoztak a Múzeumnak. 1964 után az iratokat irattípusonként (adásvételi szerződés, 

iskolai bizonyítvány, obsit, etc.), a „vegyes” és a „történelem” kategóriákban 

leltározták.
555

 Az újraleltározás folyamatával a múzeum a zsidó közösségi 

emlékezethelyek megteremtőjéből és őrzőjéből a damnatio memoriae eszköze lett, ami 

a múzeum intézményi krédójával ellentétes.  
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A múzeum új állandó kiállítása 1984-ben 

Derült, hideg májusi nap volt, az órák éppen tizenegyet ütöttek, amikor Sarkadi Nagy 

Barna, az Állami Egyházügyi Hivatal alelnöke, Nagy Richárd, a Fővárosi Tanács 

elnökhelyettese és Dávid Katalin
556

 művészettörténész, az Egyházi Gyűjtemények 

szakfelügyelője a magyarországi deportálások negyvenedik évfordulóján rendezett 

megemlékezés-sorozat részeként megnyitották az Országos Magyar Zsidó Vallási és 

Történeti Gyűjtemény újrarendezett állandó kiállítását.
557

   

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 fényesen csillogó szertartási ezüst tárgyak szerepeltek 

a zsidó ünnepek rendje szerint, azt mutatva, hogy a judaizmus csak egy nagyon gazdag 

vallás. A kiállítás létrehozásában közreműködő Brestyánszky Ilona
558

 érdeklődési 

körének megfelelően a kiválasztott tárgyak elsősorban a pest-budai ötvösök műveire 

alapul, „olyan válogatásban, hogy a magyar iparművészet remekeit mutassuk be 

elsősorban” – írta róla Benoschofsky Ilona a kiállításhoz készített katalógusban.
559

 

Zsidó múzeumi koncepcióként ez nemcsak azért problematikus, mert nem illeszkedik a 

judaizmus önmagáról alkotott képéhez, melyben a nép és a vallás mindig is 

összefonódóan, elválaszthatatlanul egymáshoz kapcsolódva jelenik meg, hanem azért is, 

mert a judaizmus elsősorban a zsidó szövegek folyamatos értelmezésén, re-

interpretációján alapul, így a tárgyi világnak kisebb a jelentősége. A kiállítást végigjárva 

ez különösen élesen jelenik meg azon ünnepek bemutatásánál (pl. Savuot), melyhez 

nem kapcsolódnak speciális tárgyak, szertartási kellékek, így ezeket csak a minden 

ünnep során szerepet kapó Tóra-olvasás ürügyén, a Tórát díszítő ezüsttárgyakkal tudják 

bemutatni. Vannak ugyanakkor az ünnepekhez kapcsolódó, tárgyakkal bemutathatatlan 

jelenségek (pl. böjt), melyek a korszak múzeumi eszköztárával nem voltak 

megjeleníthetőek. A falak mentén körben üvegvitrinek álltak, melyben áttetsző 

üvegpolcokon, a tárgyakat érvényesülni hagyó módon jelentek meg a tárgyak, 
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vitrinenként egy-egy ünnep tárgyai. A tárgyakhoz feliratok nem készültek, csupán a 

vitrinek mellett jelent meg az ünnepek askenáz kiejtési gyakorlatnak megfelelő neve, 

például a Savuot (שבועות)„Sövuajsz”-ként.
560

 A zsidó vallási fogalmak ilyen átírása 

hagyományos volt a magyarországi neológ zsinagógai gyakorlatban, ugyanakkor jelzi 

azt is, hogy a zsidó felekezeti kirakatintézményben nem használták, nem használhatták 

a modern héber átírási gyakorlatot. A modern kiejtésnek megfelelő átírás Izrael, s 

egyben a nyugati világ zsidó közösségeihez kapcsolhatta volna a magyarországi 

zsidóságot, mely nyilvánvalóan nemkívánatos volt az Izrael Állammal diplomáciai 

kapcsolatban sem álló, a cionizmust élesen elítélő, a cionista gondolatot üldöző 

Magyarországon. A rendszerváltást követően a feliratokat lecserélték a modern kiejtés 

szerinti változatokra. 

Az első teremben a szombat, a sabbat tárgyai voltak láthatóak, körben a falak mellett a 

szombatfogadás, és a szombatbúcsúztatás (havdala) kellékeivel. A terem közepén álló 

hatalmas hatszögletű vitrinben a zsidó tanítás és a zsinagógai istentiszteletek 

legfontosabb tárgya, a Tóratekercs. A felöltöztetett, tóraékszerekkel (rimon-pár, 

tórakorona, tóravért, tóramutató) díszített tekercs mellett további tóraékszerek, valamint 

egy kitekert, a héber szöveget felfedő Tóratekercs is látható volt. Vallástörténeti 

kiállításban a legfontosabb judaika bemutatása logikusnak tűnik, a zsidó hagyományt 

mélyebben ismerők számára azonban éppen a Tóra szövegének szakralitása miatt 

kérdéses, hogy illendő-e a Tóra nem rituális használat során való kitekerése, profán 

bemutatása.
561

 A kérdés Magyarországon elsőként 1895-ben merült fel, amikor az 

Ezredéves Kiállításon a magyarországi felekezetek között a zsidó közösség is 

bemutathatta tárgyait.
562

 A Tóratekercs kiállítását akkor Kohn Sámuel, a Dohány utcai 

zsinagóga tudós főrabbija, a kiállítás összeállítója engedélyezte – e tény kiállításbeli 

szerepeltetése nagyon gazdag jelentésrétegekkel egészíthette volna ki a kiállítást, 

rávilágítva nemcsak a zsidó hagyomány Tórával kapcsolatos nézeteire, de a rabbinikus 

döntések mikéntjére is. Kohn Sámuel alakja a kiállításban is meghatározó: a kiállított 
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Tóratekercs mellett állva, a kiállítás tengelyének másik végén látszik szobra, melyet 

Telcs Ede készített a múzeum megrendelésére 1936-ban, és amelyet a már tárgyalt 

képeslap-sorozaton is ismertté tettek. Kiállításbeli kiemelt szerepeltetése jelzi, hogy a 

kiállítás létrehozói ragaszkodtak a liberális nacionalizmus korának asszimilációs 

téziseihez, mely szerint a magyarországi zsidók kizárólag vallásgyakorlatukban 

különböző „mózesvallású magyarok”.
563

 Nemcsak a 19. század végén, hanem az 

államszocializmus idején is ez az identitás-lehetőség volt a politikai hatalom számára 

megfelelő. A terem többi vitrinjében további tóraékszerek voltak láthatóak, s mivel 

magyarázat nélkül, pusztán szépségük okán szerepeltek, történeteik nem tárulhattak fel 

a látogatóknak, holott erre külön-külön is érdemesek, együttes narratívájuk pedig 

rávilágíthat a magyarországi zsidók társadalomtörténetének szinte minden aspektusára. 

Szerepelt a kiállításban a világviszonylatban egyik legkorábbi fennmaradt rimon-pár 

(1602),
564

 a közösség megsértéséért kiszabott büntetésként készíttetett tórakorona
565

 a 

kevés magyar zsidó ötvös egyikének, Fridericus Beckernek néhány tárgya,
566

 s további 

különlegességek is.
567

  

A többi zsidó ünnepet és a családi eseményeket (születés, házasság, halál tárgyai) 

bemutató termekben hasonló módon, kontextus és feliratozás nélkül szerepeltek a 

tárgyak. A kiállításhoz katalógus készült, melyben szakszerű, de csak a 

művészettörténeti aspektusokra koncentráló leírások szerepelnek, a már az 1964-1965-

ös újraleltározásnál elvesztett információk természetesen itt sem jelenhetnek meg.  

A háromteremnyi szertartási tárgy után az állandó kiállítás negyedik terme a 

magyarországi holokauszt történetét mutatta be. A lesötétített, fekete falú teremben 

felnagyított fekete-fehér fényképek és néhány megrázó eredeti tárgy volt hivatott arra, 

hogy felidézze a magyar történelem e szomorú időszakát.  
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A látogatók ennek megtekintése után úgy távoztak, hogy az eredeti látogatási úton 

visszafelé haladva, újra végigjárták az ünnepek sorát a bejárat-kijáratig, a Magyarország 

területén fellelt legkorábbi zsidó emlékekig, néhány római kori zsidó sírkőig. A kiállítás 

kronológiai kerete a római kortól a holokausztig terjedt, s a kiállítás szerint történeti 

jelentőségű esemény csak e kettő volt: a magyar honfoglalást megelőző jelenlét, majd a 

20. századi kiirtás. A kettő közötti időszakról míves ezüstökkel reprezentált ünnepek 

maradtak, a jelenkori zsidó életről pedig semmi. A kiállítást az 1980-as években évente 

átlagosan húszezer látogató kereste fel,
568

 a felmerülő kérdéseik megválaszolásához a 

múzeum igazgatója összeállította a szükséges információkat.
569

 A kérdésekre adandó 

válaszok természetesen ugyanazt sugallták, amit a kiállításnak kellett: a magyar 

társadalomban élnek ugyan zsidók, akiknek többsége marxista beállítottságú, de szabad 

a vallásgyakorlat.  

A rendszerváltást követően a kiállítás változatlanul üzemelt egészen 1993 decemberéig, 

amikor egy hétvégén betörtek a múzeumba, és a kiállított tárgyak jelentős részét 

ellopták. A tárgyak 1994 nyarán kerültek meg, többségük épségben. A kirabolt 

múzeumot az akkor újraalapított bécsi Zsidó Múzeum segítette ki néhány tárgy 

kölcsönzésével. A rablás után a hazaérkezett tárgyak jelentős részét visszahelyezték a 

vitrinekbe, de több jelentős változás is történt a rablás előtti és utáni kiállításban. Az 

1984-ben készült fényképek tanúsága szerint a kiállításban eredetileg üvegvitrinek 

álltak üvegpolcokkal és tárgykiemelőkkel, - ez a letisztult bemutatási mód hagyta 

érvényesülni a viszonylag kevés kiállított tárgyat. A rablás után újra berendezett 

kiállításban a korábbi feszes bemutatási stílus megbomlott, a vitrinekbe jóval több 

tárgyat helyeztek el, melyek alá világoskék, meggyűrt selyemdrapéria került. Az 1984-

ben még a korszak legmodernebb múzeumi stílusát mutató vitrinberendezés helyére egy 

elavult vizuális világot követő berendezés lépett. A vitrinekben eredetileg viszonylag 

kevés, jól megválogatott tárgyat mutattak be a művészettörténet szigorú taxonomikus 

rendjét követve. A művészettörténeti értelmezési keret kizárólagos használata ugyan 

nem megfelelő a judaika korszerű bemutatásához, de a zsidóságot kizárólag vallásként 

bemutató múzeuminterpretációhoz módszertanilag illik, s az eredeti kiállítás ennek 

megfelelően volt berendezve. A rablás utáni berendezés már nem a judaika 
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művészettörténeti protokolljait, hanem a megerősödött turisztikai érdeklődést szolgálta. 

A hanukkai menórák vitrinjében például a korábban bemutatott korai, egyszerűbb, de 

művészettörténetileg sokkal jelentősebb tárgyakat felváltották a 19. század végének 

csillogó ezüsttárgyai. A laikus turisták elbűvölésének igénye látszik abban a tényben is, 

hogy a tárgyfeliratok, vagy a tárgyakról készült kiadványok több esetben nem vették 

figyelembe a zsidó művészettörténeti kutatások eredményeit, hanem helyette 

eladhatóbb, érdekesebb adatokat közöltek. Példa erre az úgynevezett pesarói szédertálak 

tárgyfelirata és egy mizrah-tábláról készített képeslap. A „pesarói szédertálak” érdekes 

epizódot jelentenek a zsidó szertartási tárgyak gyűjtésével, az első zsidó múzeumok 

megjelenésével, és az ezt kiszolgálni igyekvő műtárgypiaccal kapcsolatban. A 19. 

század végén kialakuló gyűjtési igényt élelmes műtárgykereskedők felismerték, és 

díszes majolika szédertálakat készítettek, azt állítva, hogy azokat a Spanyolországból 

kiűzött és Itáliában letelepedett, a spanyol-portugál majolikaművészet terén jártas 

zsidók készítették a 16-17. században. Több ilyen tál ismeretes, szinte valamennyi korai 

alapítású zsidó múzeum gyűjteményében található belőlük. A tényt, hogy a tárgyakat a 

19. század végén készítették és hamisították történeteiket, 1990-ben publikálta Vivian 

B. Mann.
570

 A budapesti múzeum tárgyfelirata szerint még 2010-ben sem integrálta a 

kutatási eredményeket, a tárgyak 
571

 büszkén hirdették magukról többszáz éves (hamis) 

életkorukat.  

A szokatlan, keresztény szárnyasoltárra emlékeztető formájú mizrah- (kelet-jelölő) 

táblát Tolnai Béla pesti tanár ajándékozta a múzeumnak 1933-ban.
572

 A tárgyat a 

múzeum dolgozói ismerték, hiszen a Múlt és Jövő című zsidó kulturális folyóirat 1912-

ben illusztrációi között bemutatta,
573

 erre hivatkozva kérték a tanárt, hogy a „zsidó 

ipaművészet e remekét” ajándékozza a múzeumnak.
574

 A táblának másik példánya is 

ismert, a bécsi zsidó múzeum „Schaudepot” részlegében Tolnai Béla alkotásaként, 
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1910-es évekre datálva szerepel. A budapesti múzeum képeslapján
575

 a tábla „Mose 

rabénu, erdélyi fafaragás” felirattal jelent meg; amit talán annak köszönhetünk, ahogy a 

romániai falurombolás időszakában különös figyelem irányult az erdélyi zsidó 

közösségek történetére is.  

Kert 

A múzeum új állandó kiállításának megnyitásával egyidőben avatták fel a Múzeumot 

körülvevő kertben Zana István „Kegyeleti emlékfal”-át, mely a pesti gettó 

felszabadulására emlékeztető kortárs művészeti alkotás.
576

 Magyarországon azokban az 

években a holokauszt emlékezete csak a felszabadítás történetéhez kapcsolódhatott, 

állami megemlékezések, kiállítások nem érintették a holokauszt témáját.
577

  

Ezek a tervek azonban nem valósultak meg, és tizenhárom évnyi viszonylag békés 

használat után a terület az 1944 novemberében felállított pesti gettó része lett. Az 1944. 

december 10-én lezárt városrész lakossága januárra elérte a hetvenezer főt, egy szobára 

14 ember jutott. A területet magas fapalánkkal vették körül, a négy égtájnak 

megfelelően négy kaput nyitva a kerítésen. Ezek egyike a Wesselényi utca kiskörúti 

torkolatánál, a Múzeum bejárata mellett volt. A gettóban a lakók helyzete folyamatosan 

romlott, az ostrom harci cselekményei, a bombázások, a belövések hatalmas károkat 

okoztak. Az élelem nagyon kevés volt, az utolsó időszakban tömegesek haltak éhen, és 

a nyilas és német betörések, razziák is sok életet követeltek. A pesti nagy gettót 1945. 

január 18-án szabadította fel a szovjet Vörös Hadsereg. A felszabadulás időpontjában a 

gettó területén lelőtt, felrobbantott, megfagyott, éhen halt emberek hullái hevertek. A 

gettó felszabadulását követően az elsőként megoldandó feladatok egyike a halottak 

eltemetése volt; nem csak az ősi kulturális beidegződések, hanem közegészségügyi 

okok miatt is. Mivel a zsidó temetők megközelítése és a szállítási lehetőségek 

megszervezése a háborús viszonyok között szinte lehetetlen volt, a halottak egy részét 

helyben, a gettó zöldterületein temették el. A Dohány utcai zsinagóga és a Hősök 

zsinagógája közötti kis park területén huszonnégy tömegsírt alakítottak ki, melyekben 
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2283 halottat temettek el. A temetéseket végzők törekedtek a halottak azonosítására, és 

minden halottat, a név szerint azonosíthatatlanokat is, egyenként regisztráltak, a 

névteleneket a testalkat, a becsült életkor, és esetleges ruházatuk feltüntetésével. A 

precízen végzett azonosítás és regisztrálás ha nem is tudatosan, de szembement a 

népirtás elveivel. A kertben eltemetett és regisztrált áldozatok tömeghalált haltak a 

gettóban és tömegsírba temették őket, mégis, a holokauszt legtöbb halálával 

ellentétesen, halálukban egyénenként, individuális lényekként foglalkoztak velük, 

visszaállítva ezzel a személyiségük tiszteletét. Ez éles szembefordulást jelentett a 

tömeggyilkosságokat lehetővé tevő korszakkal. Az itt eltemetett emberek borzalmas 

haláluk ellenére a holokauszt privilegizált áldozatai, hiszen számukra megadatott az 

egyedi, akár név szerinti temetés és megemlékezés is. A temetőt később sem 

exhumálták, ezért ez maradt az egyedüli városon belüli tömegsír. A zsidó hősiesség és 

jogegyenlőség szimbólumának épített kert temetővé, a holokauszt brutális korszakának 

mementójává vált.  

A kert további történetéről nagyon kevés a forrás, változásait leginkább a fennmaradt 

néhány fénykép
578

 alapján rekonstruálhatjuk. A források hiánya nem véletlen: a 

temetőkert nagyon erős szimbolikája olyan narratívát kínált, amire nem volt igény, 

amely inkább jelentett szégyent, mint a közös megemlékezésre és gyászra alkalmas 

területet. A temetőkert egy „nem akart” emlékhely lett, szimbóluma a magyar zsidó 

történelem egy jelentős kudarcának. A területet a 19. században a zsidó közösségi 

reprezentáció terepének szánták, amit a Dohány utcai zsinagóga és a Magyar Zsidó 

Múzeum kiállításain bemutatott emancipációs és asszimilációs stratégiák erősítettek és 

hitelesítettek. A 19. század végére végképp megszűnni látszottak a középkori eredetű 

megszorító és korlátozó rendelkezések, és zsidók számára is lehetővá vált a 

kiszámítható, biztonságos élet. A Múzeum és a Hősök zsinagógájának felavatásakor 

(1931) hatalmas ünnepséget tartottak, ahol az I. világháborús zsidó áldozatokra való 

emlékezés is a magyar hazafiság kifejezésének eszközévé vált. Az ünnepségen 

résztvevők vagy maguk is emlékezhettek az emancipációs és recepciós törvény 

becikkelyezésére, vagy már a jogegyenlőség korában születtek. Alig másfél évtizeddel 

később az ebben a hitben felnőtt generáció tagjai kerültek a tömegsírokba. A 
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reprezentatív emlékezet terének szánt kert a belső emlékezet, a gyász kertjévé változott, 

ahol nem csak az elhunyt családtagokat, hanem az elveszett illúziókat is sirathatták a 

túlélők. Ennek sem fenségessége, sem reprezentatív jellege nem maradt. A felejtés 

folyamatát erősítette, hogy az 1945 utáni megemlékezések nem az áldozatokra, hanem a 

felszabadítókra emlékeztek elsősorban.  

A gettó felszabadítását követő években a Dohány utcai zsinagógában tartották a 

megemlékezést, ünnepi gyászistentisztelet formájában, és megemlékeztek a kertben 

eltemetett halottakról is. Később a gyászistentisztelet mellett az ünnepi beszédek és 

koszorúzások helyszíne a Wesselényi utca és Kertész utca sarkán elhelyezett emléktábla 

lett, ahol először döntötték be a gettó fapalánkját a fővárost elfoglaló szovjet csapatok.  

A kertben a felhantolt parcellák mellé már 1945 tavaszán emlékjelek, táblák és 

virágcsokrok kerültek, kezdetben nyilván az itt eltemetettekre, később a 

munkaszolgálatban, deportálásban elhunytakra is itt emlékezve.
579

 Virtuális sírok 

alakultak ki, melyekből hiányzik a halott teteme, de nem a közösségi emlékezet 

„ismeretlen katonáihoz” hasonló formában, hanem ugyanennek a jelenségnek az egyéni 

változatában, egyes személyekre, elveszített hozzátartozókra emlékezve.  

A kert rendezése húsz évvel a temetés után, 1965-ben merült fel először. Praktikus oka a 

csapadékelvezetés megoldatlansága volt, de napirendre kerülésében nyilván szerepet 

játszott az Eichmann-pert (1961–1962) követően megváltozott légkör is. A terület 

fővárosi tulajdonban volt, hiszen 1931-ben csak használatra kapta meg a Pesti Izraelita 

Hitközség. A rajta lévő hitközségi tulajdonú épületek műemléki védettséget élveztek. A 

kert rendezésének programjában a műemlékek környezetének tatarozása, a sírok 

rendbetétele és egy emlékmű kialakítása szerepelt. Az emlékművön a „2180 [recte: 

2283] eltemetett halott, és a 600 000 elpusztult magyar zsidó mártír” emlékét kívánták 

megörökíteni. A feladatot az É. M. Városépítési Tervező Vállalat kapta meg, a végleges 

terveket Gazda Anikó
580

 készítette.
581

 A sírokat betonkeretekkel erősítették meg, 
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beültették borostyánnal és csüngő eperfákkal. A tervezett emékmű és a nevek 

felsorolása nem készült el, ami a holokauszt valódi kontextusába tudta volna helyezni a 

temetőt. Ezek hiányában a temető „csak” temetőként és kertként értelmezhető, nem 

kapcsolódik hozzá az a rendkívül erős narratíva, amit a holokauszt egyik leghitelesebb 

magyarországi helyszíneként és emlékműveként jelenthetne.  

Újabb húsz év múlva, a gettó felszabadulásának negyvenedik évfordulóján készült el az 

1965-ben tervezettnél jóval határozottabb gesztust jelentő „Kegyeleti emlékfal”. 

Tervezésével a Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) 1984-ben Zana István 

iparművészt bízta meg, aki a kert Dohány utca felőli végébe építette az emlékművet. 

Terve véglegesen megakasztotta azt a harmóniát, amelyet Vágó László 1931-es 

építészeti terve nyújtott, azaz a térről nézve a Hősök zsinagógájának bejárata és 

kupolája éppen beleillett a múzeumi épületszárny középső árkádjának ívébe. Az új 

emlékfal a gettófal egy darabját próbálja megidézni, igaz, nem ott, ahol a gettófal 

eredetileg állt, és ahol közterületen emlékeztethetett volna a holokausztra. Naturális 

kialakítása arra utal, mintha az eredeti gettófal egy darabja lenne helyreállítva, és 

emléktáblával kiegészítve emlékművé emelve, pedig Budapesten a gettó körül fából 

készült palánk volt, nem pedig téglafal. A falon fehér márványtábla ad szöveges 

megoldást az emlékmű értelmezéséhez: „örök emlékeztetőül arra a 40 évvel ezelőtti 

napra, amikor az egyetlen megmaradt európai gettót körülvevő falakat lerombolta a 

hazánkat felszabadító szovjet hadsereg. 1945. január 18 – 1985. január 18.”  

Ez az emlékmű elsősorban a felszabadításról és nem a halottak emlékezetéről szól. A 

vizuális megjelenítés és a szöveg nem az elpusztított áldozatokra, hanem a történelmi 

eseményre utal. A temetőkert kontextus nélkül hagyása, jelöletlensége az elnevezésében 

is tükröződik. A park eredetileg a Hősök zsinagógájának volt szerves folytatása, 

visszaemlékezések szerint az ehhez köthető reprezentatív ünnepségeket tartották a 

területen, a zsinagóga lépcsőit mintegy színpadként, a zsinagógát pedig háttérként 

használták. A kert önálló léte temetővé válásával kezdődött, a „Hősök temetője” vagy 

„Hősök sírkertje” megnevezéseket használva. A terület jelentése, és az ehhez szorosan 

kapcsolódó elnevezése metaforája annak, hogy a társadalom miként tekint rá, milyen 
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történetek, mítoszok és rituálék kötődnek hozzájuk. A „hősök” esetünkben mártírok, 

akik nem aktív harcban és ellenállásban, hanem passzívan váltak a gettóban 

áldozatokká. Mégis egymásra torlódott itt az I. világháborús hősök (azaz a hazáért 

harcoló katonák) és a fasizmus ellenes háború idején, de a harcokban részt nem vett 

passzív áldozatok emléke, s lett a tömegsírból hősök temetője. 

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.  

1947-ben, a Zsidó Múzeum háború utáni újranyitásakor megnyitóbeszédében a múzeum 

igazgatója, Naményi Ernő így fogalmazott: 

„Miniszter Urak, Hölgyeim és Uraim! Alázatos hálával az Örökkévaló iránt, aki 

megtartott minket és megengedte érnünk ezt a napot, nyitom meg újból az Országos 

Magyar Zsidó Múzeum kapuit. »Ki hamaukom aser atto auméd olov, admász kaudes 

hu.«
582

 Szent hely az, amelyen vagy. Itt állott az a ház, amelyben a magyar zsidóság 

legnagyobb szülötte Herzl Tivadar meglátta a napvilágot, és múzeumunkból az 1944-es 

gettó száz és száz mártírjának sírjára esik tekintetünk.”
583

 

A temetők látványa és a halottak emlékezete az európai kultúrában a legősibb, 

legmélyebb tiszteletet váltja ki. Ez meghatározza a múzeum helyzetét is, hiszen a 

temetőn látványával érkező látogatók számára a múzeum alapvető kontextusát a temető 

és a holokauszt jelenti, s mindezek fényében fogják értelmezni a kiállításokat is. A 

múzeum kiállítási termeiből azonban nem látni a temetőt és a tömegsírokat, és az 1984-

ben megnyitott új állandó kiállítás sem mutatta meg sem a rendkívül erős történeti 

helyszín adta lehetőségeket, sem pedig az ebből fakadó kötelezettségeket. A kertben 

végül 2012-ben open-air kiállítás nyílt, mely a kert 1859 és 1984 közötti történetét 

mutatja be, az árkádsor oszlopaira helyezett tablókon.
584
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A Dohány és a Wesselényi utcák által közrefogott tér szimbolikus jelentőségű terület; az 

itt álló zsidó közösségi intézmények lehetőséget adnak az ezeket létrehozó zsidó 

közösség önképének, identitásának változásainak megfigyelésére is. A modernitással 

megjelenő asszimilációs és szekularizációs folyamatok eredményeképpen kialakuló új 

zsidó identitásválasztások a zsidó közösséget is újradefiniálták. Az 1930-as évek 

építkezései és átalakításai ennek a folyamatnak a muzeológiai leképeződései, hiszen a 

közös rítust és vallási törvényeket szimbolizáló neológ nagyzsinagóga mellé telepítették 

a közös (idealizált) történelmet bemutató múzeumot és a közösség első világháborús 

hősi halottainak emlékét megőrző Hősök zsinagógáját. Ebben a kontextusban különösen 

fontos, hogy az első világháború halottai már a diaszpora-haza hősei, és a múzeumban 

bemutatott történelem is a zsidók diaszpora-hazai történeti múltjáról, történeti 

beágyazottságáról szólt elsősorban. Az 1984-ben megnyílt, a zsidó ünnepeket szertartási 

tárgyakkal bemutató kiállítás a zsidóságot vallásként, a zsidó közösséget elsősorban 

kultuszközösségként határozta meg, visszatérve ezzel a 19. század végének identitás-

kereteihez.  

Örökség-komplexum 

A Magyar Zsidó Levéltár és a Magyar Zsidó Múzeum 1994-es összeolvasztása, és az 

1994 után az egyesített intézményben megrendezett nagyszámú időszaki kiállítás
585

 ezt 

az olvasatot árnyalja. Az időszaki kiállítások lokális, helyi olvasatot kínáltak, valamint a 

levéltár látványraktárában is megtekinthetőek a helyi közösség történelmi szabályzatai, 

jegyzőkönyvei, statútumai, azaz a hajdanvolt pesti zsidó élet adminisztratív 

dokumentumai. A levéltári kiállítás megnyitásával a Dohány utcai zsinagóga és a zsidó 

múzeum épületkomplexuma mellett bejárható térré vált az épület-komplexum udvara, 

benne a pesti gettó áldozatainak tömegsírjaival, és az árkádok alatt a levéltári 

látványraktárban megőrzött levéltári dokumentumokkal. 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 
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elfogadott és követett törvények összessége és a halottak emlékezete. 
586

 Az új, 

látogatható levéltári terek kialakítása után a Dohány utcai zsinagóga kertjében ezt a 

hármasságot mutathatjuk meg: 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. Az intézmények együttes 

értelmezése lehetőséget teremt arra, hogy e kulturális keverék minden aspektusát 

együttesen, valamennyi rétegével együtt mutathassuk be. A kiállítási módszertannal 

láthatóvá tett társadalomtudományi elméletek mellett a kiállításokat a zsidó tradíció 

örökségértelmező, „kommentár-muzeológiai” gyakorlatának is megfeleltettük: a 

tárgyakat teljes körű, digitális eszközökön elérhető, kommentelhető interpretációs 

bázissal együtt állítjuk ki. Az ezekre a dokumentumokra épülő, a pesti zsidónegyedet 

bemutató kiállítás a közös történelmi múlt, míg a temetőkert a kortárs zsidó identitás 

alakulásában megkerülhetetlen holokauszt-emlékezetét őrzi. 
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Tárgyak interpretációja 

Esettanulmány: egy Tóravért interpretációi 

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár állandó kiállításán szerepel egy különleges 

tóravért.
587

 Az aranyozott ezüst tárgy hermelinfarkas mintájú, kettős kőtábla alakú 

címerpajzs, mely felett kétoldalt elkötött baldachin van. A baldachinon tizenhárom ágú 

nyitott korona, melynek pántját ékkövek díszítik. A pajzs közepén a tízparancsolat 

kettős kőtáblái a hajdani Szentély berendezésére utaló oltáron állnak, melynek díszítése 

angyalfejekből és növényekből áll. Ez az oltár alakú díszítmény szolgál az ünnepek 

nevét befogadó táblácskák elhelyezésére. A kőtáblák két oldalán jobbról Mózes, balról 

Áron féldomborművű alakja látszik a szokásos attribútumaikkal: Mózes a kőtáblákkal, 

(jobb kezével érinti a táblákat) és a szarvakkal, Áron pedig a főpapi mellvérttel (efód) és 

a füstölővel. A kőtáblák felett csapolás nyoma jelez egy hiányzó ornamenst. A tárgy 

jelzetlen, csupán egy 1807–es bécsi adóbélyeg alapján tudjuk korát datum ante quem 

meghatározni. Használatának helye és ideje, múzeumi gyűjteménybe kerülésének 

mikéntje a tárgy dokumentációjában nem szerepel. Értelmezését csak az segíti, hogy 

több, szinte teljesen azonos tárgy ismert a zsidó materiális örökségben. A hasonló, de 

más sorsú tárgyak történetei, a bemutatásuk módja, a kapcsolódó értelmezési keretek 

ugyanakkor szinte paradigmatikusan tárják elénk a zsidó tudományosság (Wissenschaft 

des Judentums) vizualitással és materiális kultúrával kapcsolatos közelítéseit. Szinte 

teljesen azonos tóravértről készült fényképet őriz a Magyar Nemzeti Múzeum az 1884-

es Történeti Ötvösmű Kiállítás és az 1896-os Ezredéves Kiállítás tárgyairól készült 

dokumentációban.
588

 A tóravért szinte teljesen ugyanolyan, a kőtáblák fölött itt még 

megvan az osztrák császári koronára emlékeztető korona. A tárgy jelenlegi holléte nem 

ismert, az 1884-es kiállításra a nagykanizsai izraelita hitközség kölcsönözte.
589

  

A pozsonyi gettót elpusztító tűzvészről a Múlt és Jövő hasábjain beszámoló cikk egyik 

közzétett fényképén a pozsonyi közösség tóraékszerei között a tárgyalt tóravérthez 

hasonló szerepel.
590

 Szinte teljesen azonos, de itt a kettős kőtáblák fölött nyitott korona 
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látszik. Mivel ismerjük a tárgy használatának helyét, a további értelmezéséhez a 

használó/készíttető hitközség ismerete segíthet.  A pozsonyi hitközség szellemi vezetője 

a 19. század elején a korszak egyik legtekintélyesebb rabbija, a Chatam Szófer szerzője, 

Schreiber Mózes
591

 volt. Egy 1810–ben kelt responzumában arra a kérdésre adott 

választ, hogy szerepelhet-e Mózes és Áron féldomborművű alakja tóravérten. Schreiber 

úgy érvelt, hogy Mózes és Áron ábrázolása annyira közismert, hogy attribútumaik 

alapján mindenki felismeri, és senki sem tekintheti őket bálványimádás tárgyainak. 

Ugyanakkor megemlíti, hogy a saját otthonában lévő tárgyakon lévő figurális 

ábrázolások esetében úgy járt el, amint azt mestereitől látta: a figurák orrából, vagy 

füléből egy kis darabot lecsípett, hogy ne legyenek ’teljes ábrázolások’, s használatuk 

így már kétségen felül megengedett. Schreiber Mózes tehát a zsidó közösségen belül jól 

ismertnek írja le Mózes és Áron – nem mellékesen a keresztény kultúrkörből átvett 

attribútumokkal ábrázolt – alakját.
592

 Hasonló tóravértet ismerünk a lembergi 

„Kuratoriums zum Schutz jüdischer Kunstdenkmäler” gyűjteményében is, ami 

földrajzilag szélesíti az eddigi spektrumot.
593

 Egy 1930-as években készült 

fényképfelvétel tanúsága szerint a ma a budapesti Zsidó Múzeumban lévő tóravért 

eredetileg a Dohány utcai zsinagóga felszereléséhez tartozhatott. A fényképen a nyitott 

tóraszekrény előtt álló Hevesi Ferenc rabbi
594

 kezében lévő tóratekercsen függ a tárgyalt 

tóravért. A tárgy 1984-ben került a múzeumi kiállítás első termének egyik vitrinjébe, 

ahol hiányos tárgyfelirata alapján a megnevezése szerepel.  

2008-ban az Israel Museum „Orphaned Art: Looted Art from the Holocaust in the Israel 

Museum” című kiállításának
595

 egyik szertartási tárgyakat bemutató vitrinjében feltűnt 

egy, az eddig megismertekkel szinte teljesen azonos tóravért. Mivel a tárgy ma is 

vizsgálható, beütött ötvösjegye alapján meghatározható a készítője: Adam Renner
596

 

pozsonyi ötvös, akinek több tárgya, (egyebek mellett egy másik tóravértje a hunfalvai 
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zsidó hitközség számára)
597

 is ismert. A ma az Israel Museum gyűjteményében lévő 

tóravért a holokauszt során európai zsidó közösségektől elrabolt, majd a szövetségesek 

által megtalált, és a Jewish Restitution Successor Organization által szétosztott tárgyak 

közül került Jeruzsálembe.
598

 Ez a tóravért nemcsak emiatt különleges, hanem készítője 

miatt is, hiszen Közép-Európában a feudális tiltó rendelkezések miatt nagyon ritkán 

találkozhatunk zsidó mesteremberekkel, ezért a zsidó szertartási tárgyak jelentős részét 

is keresztény mesterek készítették. Pozsony ebből a szempontból kivétel volt, mert itt 

speciális engedélyek birtokában működhetett néhány zsidó ötvös is, köztük Adam 

Renner és a Becker-család tagjai.
599

   

Mint láttuk, a tóravérthez és múzeumi megjelenítéséhez többféle történet kapcsolódik, 

múzeumi interpretációjának ezért több lehetséges módja van. A múzeumok két nagy 

csoportja, az etnográfiai és a művészeti múzeumok alapideáik alapján szemben állnak 

egymással,
600

 de a zsidó múlt tárgyai mindkét interpretációs lehetőségre nyitottak, 

értelmezésük mindkét rendszerben lehetséges és egész. A művészeti és az etnográfiai 

mellett a múzeumi tárgyak értelmezésének napjainkban előtérbe kerülő módja a 

gyűjteményi helyzetre, kapcsolatokra, a tárgyak korábbi kiállításainak és 

értelmezéseinek újragondolására koncentrál, s ezekből szűri le elsősorban 

társadalomtudományi közelítését. Tóravértünk és az analógiái alapján a múzeumi 

tárgyak mind a hét lehetséges múzeumi dimenziója
601

 (1-3: fizikai méretek, 4: idő, 5: 

hatalom [kiállítási, kultúrpolitikai erő], 6: tulajdonlás, 7: esztétikai minőség) 

megismerhető. Az öt megismert tóravért alapján úgy tűnik, hogy a tóravérteknek ezt a 

típusát Pozsonyban és környékén készítették, de eljutott az Osztrák-Magyar Monarchia 

keleti részébe, Lembergbe is. A Mózes és Áron figurájával díszített tóravértet 

használták a 19. század első felének egyik legszigorúbb ortodox (Pozsony) és a 

reformokra legnyitottabb (Nagykanizsa) zsidó közösségében is.  
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A tóravért értelmezésének elsődleges lehetősége művészettörténeti, melyhez a tárgyat a 

kortárs vizuális kontextusban kell elhelyeznünk. Mivel a zsidó szertartási tárgyak 

mindig más többségi kultúrák környezetében, azok többé–kevésbé érezhető hatása alatt 

készültek, ezért megjelenésükben a zsidó és a keresztény ikonográfiai és stiláris jegyek 

is megfigyelhetőek. Az emancipációt megelőző korszakokban a zsidók nem 

választhattak olyan szakmákat, melyek a feudális céhes szabályok szerint működtek, 

ezért Közép–Európában még a rituális célokat szolgáló ötvöstárgyak elkészítése is 

keresztény mesterekhez köthető, akik a megrendelő előírásai és a saját stiláris 

eszköztáruk kombinálásával készítették el a tárgyakat. A tárgyalt tóravérten is gazdag 

szimbolikával jelenik meg ez az egymásra hatás, a tárgy ikonográfiai elemei zsidó és 

nem zsidó értelmezési lehetőséget is hordoznak.
602

 

A tóravért formáját a koronával lezárt baldachinmotívum határozza meg. A forma 

átvétel a többségi társadalom korszakban divatos stílusából. A korona a Tórával 

kapcsolatos tárgyak jellegzetes szimbóluma, de megformáltsága hűen követi a nem 

zsidó környezet uralkodói, püspöki koronáit, valódi kulturális kölcsönhatást jelezve a 

két közösség között. A tóravért nem zsidó közegben keletkezett vizuális analógiája lehet 

például a Rédei család 1808–ban, Pozsonyban kiállított címereslevele, mely hasonló 

ikonográfiai elemek között mutatja be a tulajdonképpeni nemesi címert. Pajzstartóként 

Mózes és Áron figurája helyett itt két sasmadár szerepel.
603

 A kőtáblák két oldalán 

Mózes és Áron figurája áll féldomborművű megjelenésben. Alakjuk a 19. század 

elejére, amint Schreiber Mózes is utalt rá, általánosan elterjedt a zsidó ikonográfiában, 

köszönhetően annak, hogy a könyvcímlapokon gyakori ábrázolásuk az egyre 

megfizethetőbb nyomtatott könyvek révén széles körben ismert lett. Mózes és Áron 

alakja díszítette az 1695-ben megjelent Amszterdami Haggada címlapját is, melyet a 

prozelita Abraham bar Jacob készített, protestáns bibliaillusztrációkat forrásként 
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használva.
604

 Ötvöstárgyakon az 1730–as évektől jelent meg, elsősorban a Breslau 

környékén készített tóravérteken.
605

  

Mózes és Áron féldomborművű alakjának használata a 19. században nem jelentett 

problémát, még a konzervatív szigoráról ismert Schreiber Mózes sem érezte a második 

parancsolat megszegésének díszítő célú használatukat. Közel száz évvel döntése után, 

1914-ben hasonló ikonográfiai megoldásokkal készített tóradísz–készletet (tóravértet és 

rimon-párt) ajándékozott a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógának Nagler József. A 

tóradísz–készlet korábban szerepelt az 1896–os Ezredéves országos Kiállításon is, a 

Breitner testvérek kiállítási standján.
606

 Az 1914–es ajándékozás kapcsán a Múlt és Jövő 

fényképet közölt a tóradíszekről,
607

 s egyúttal szomorúan jegyezte meg, hogy 

„konzervatív szempontokból a Tóradísz figurális alakjait, Mózest és oldalt a két levitát 

utólag eltávolították”. Tehát ugyanazokat az ikonográfiai elemeket, melyeket a 19. 

század elején a szigorúan ortodox Schreiber Mózes engedélyezett, a neológ Pesti 

Izraelita Hitközséghez tartozó Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában már csak a 

figurák eltávolítása után engedték használni. Ugyanezekben az években az 

elemzésünkben szereplő tóravértet a már említett fénykép tanúsága szerint továbbra is 

használták a szintén a Pesti Izraelita Hitközséghez tartozó Dohány utcai zsinagóga 

istentiszteletén.  

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 kiállítások tükröt állítanak a 

közösség elé, mellyel segítik a nézőt a felelős társadalmi létezéshez szükséges további 
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kérdések megtalálásában. Az új muzeológia ezért más múzeumlátogatói attitűdöt 

feltételez, amennyiben a kívánt üzenet megfogalmazásához a látogató aktív részvételére 

van szükség (participatory museum).
 
Az új muzeológia elveit követő múzeumokban 

csak azoknak a tárgyaknak marad létjogosultsága, melyek „jelentésteli tárgyak” 

(meaningful objects), történeteik olyan értékeket közvetítenek, melyek a látogató 

önértékelését, helyzetértékelését segítik, és értékes tényezői a múzeumot 

létrehozó/fenntartó közösség kollektív emlékezetének. Az új muzeológia kívánalmai 

szerint tehát a korábbi különféle interpretációk nem különválaszthatóak többé, s a 

közösség örökségének értelmezéséhez az eddig elkülönült olvasatok együttes 

használatára van szükség. Ebben az értelmezésben a kultúra egységes egész, melynek 

egyes elemeit a lehető legtöbb lehetséges interpretációjukkal együtt kell bemutatni.
608 

Ezzel a módszerrel a zsidó múzeumok 19-20. századi legfontosabb kérdése, azaz a 

művészeti vagy történeti-etnográfiai közelítés problémája is megoldódik, hiszen – mint 

az elemzett tóravért esetében láthattuk – egyazon tárgyat is lehet egyidejűleg 

művészettörténeti, etnográfiai-antropológiai, vallástörténeti, vagy társadalomtörténeti 

szempontok alapján értelmezni és bemutatni. Mivel a judaizmus vallási / népi / 

társadalomtörténeti meghatározása együtt, összefonódóan létezik, véleményem szerint a 

hiteles bemutatás (display) sem választhatja ezeket külön, hanem egyazon tárgy 

valamennyi olvasatát párhuzamosan kell megjelenítenünk.   

Mivel a kiállításokban a kiállított tárgyak, képek, szövegek és a tér egységet alkotnak, 

egyszerre, egy időben, egymást kiegészítve hatnak a látogatókra (exhibitionary 

complex),
609  

a judaizmus történetét-kultúráját bemutatni szándékozó kiállításban 

érdemes a bemutatásmódját is a zsidó hagyományhoz illeszteni. Ez a közelítés minden 

muzeológiai bemutatás esetében célravezető, de különösen kívánatos, amikor a 

bemutatandó kultúra szakrális elemeiről beszélünk: a múzeumba került tárgyak 

méltóságának megőrzését úgy biztosíthatjuk, ha a tárgyakhoz immanensen kapcsolódó 

interpretációt használunk. Mivel a „new museology” módszertana és a hagyományos 
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zsidó szövegmagyarázat gyakorlata komoly párhuzamokat mutat, ezért a zsidó 

muzeológia különösen alkalmas erre.  

Kommentár, mint a zsidó muzeológia lehetséges módszertana 

A zsidó tudományosság alapja az ókorból örökölt szent szövegek folyamatos 

újraértelmezése, újrakommentálása. A kommentár ma is élő műfaj, a szövegek 

értelmezése a zsidó közösségek folyamatos hagyománya.
610

 A zsidó hagyomány szerint 

a dolgok valódi jelentése eredendően kapcsolódik az örökség elemeihez, azokban 

immanensen benne van, s ezek felfejtése a hagyomány folyamatos reinterpretációja 

során bomlik ki minden nemzedék számára.
611

 A hetente olvasott tórai hetiszakaszt 

 minden héten a szöveg mai tanulságaira reflektáló (’parasat hasavua’ ,פרשת השבוע)

magyarázat kíséri, összekötve a ma élő zsidókat ókori elődeikkel, mai problémaikat és 

élethelyzeteiket a korábban éltekével. A hagyományos, szövegközpontú zsidó 

tudományosság ezért a szent szövegek folyamatos újraolvasásán, újraértelmezésén 

alapul. A zsidó kultúra a szóbeli hagyomány, a több száz rabbi szövegértelmezési 

hagyományát rögzítő Talmud minden korszakban folyamatos újraértelmezése, újabb és 

újabb kérdések felvetése során alakult. A régi viták és értelmezések ugyanúgy részesei a 

mai tradíciónak, mint az újabb közelítések. Ez a hagyomány megőrzi a régebbi 

generációk nézeteit is, az időközben elvetett, vagy meghaladott gondolatokat ugyanúgy 

folyamatosan tanulmányozva, mint az elfogadottakat. Szerkezete úgy alakult ki, hogy a 

központi szöveget (Misna) körülölelik az évszázadok alatt hozzá kapcsolódó egyéb 

szövegek, értelmezések, utalások. A zsidó nép szellemisége gyakorlatilag ennek a 

hatalmas korpusznak a tanulmányozásával alakult, melynek során folyamatosan újabb 

és újabb kérdések merültek fel. A modern zsidó muzeológiai gyakorlatunkban ugyanezt 

a gyakorlatot kell követnünk, csak a szövegek helyett 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 
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kommentárját és magyarázatát.
612

 Ezt a hagyományos zsidó módszert kell alkalmaznunk 

a múzeumi tárgybemutatás során is: kommentálni, kontextualizálni kell– ebben az 

esetben nem a szövegeket, hanem a kiállított, értelmezésre felkínált tárgyakat. Ezzel a 

módszerrel feltárható a tárgyak valamennyi lehetséges narratívája, értelmezési 

lehetősége, valamint a tárgyak, kiállítási elemek közötti belső kapcsolatok rendszere is. 

A Talmud-tanulás gyakorlatához hasonlóan itt sem kész válaszokat és értelmezési 

rendszereket kínálunk a látogatónak, hanem elősegítjük, hogy a sokféle – esetenként 

akár egymásnak ellentmondó! – lehetséges olvasat között megtalálja a maga számára 

megfelelőt, és főleg: további kérdéseket. A zsidó hagyomány tárgyai értelmezhetőek 

vallási, népi, nemzeti-történeti tárgyakként is, melyek a kommentár-muzeológiai 

bemutatási eszköztárral kombináltan, összekapcsolódóan is bemutathatóak. 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 

A holokauszt során a zsidó közösségek tagjait sokszor az utolsó emberig kiirtották, de a 

közösségek létének fizikai „nyomai” fennmaradtak. Az emberek, közösségek 

elpusztulásával a közösségi emlékezet számos ponton megszakadt, csorbult, a 

közösségekkel elveszített múlt és a jelen közé szakadék került. A megmaradt nyomok 

megőrzésére, az emlékezet rekonstruálására, a hagyományos zsidó gyász- és 

emlékezésmódok mellé beépült a múzeum intézménye. A múzeum a zsidó 

csoportemlékezetben fontos intézmény lett: híd az idősíkok, az elveszített múlt és a 

jelen között. (Ez a jelenség a zsidó muzeológia történetében ismert: az első múzeumok 

alapítását a 19-20. század fordulóján az emancipációval elveszni látszó hagyományos 

közösségi életforma dokumentálása és megőrzése céljából alapították.) Az 1980-as 

évektől zsidó múzeumok sora alakult Európa-szerte: 1988-ban a frankfurti zsidó 

múzeum, 1989-ben a vilniusi, 1990-ben a brüsszeli, 1991-ben a pozsonyi, 1998-ban az 

athéni, 2001-ben a berlini, 2004-ben a krakkói, a római és a koppenhágai, 2007-ben a 

müncheni, és 2014-ben a varsói Polin múzeum.
613

 A háború előtt alapított múzeumok 

közül 1993-ban újranyitották az 1896-ban alapított első zsidó múzeumot Bécsben, és az 

1990-es években felújították a prágai, amszterdami, londoni hasonló intézményeket 

is.
614

  

A zsidó múzeumok elsődleges célja és feladata a judaizmus bemutatása és 

interpretálása, melyben a holokauszt emlékanyaga a zsidó múlt egy történeti rétegeként 

van jelen. Az önálló Holokauszt-múzeumok, kiállítások a zsidó múzeumoktól 

függetlenül jelentek meg, európai történelmi eseményként interpretálva, az általános 

történelem részeként bemutatva a holokausztot. 2000-ben nyílt meg Londonban az 

Imperial War Museum állandó holokauszt kiállítása, 2005-ben Párizsban a Mémorial de 

la Shoah, 2006-ban Berlinben a Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Susan 

Sontag a múzeumok ezen új típusát önálló kategóriaként “memory museum”-ként, 

emlékmúzeumként definiálta.
615

 Ez a múzeumtípus az európai zsidók elpusztítására 
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emlékezve alakult ki, de a minta más modern genocídiumok történetének 

feldolgozásához, áldozatainak meggyászolására is alkalmazható.
616

 

Ezek az új múzeumok muzeológiai kérdések sorát vetették fel, melyek természetesen 

nem függetlenek azoktól a történelemelméleti kérdésektől, melyek a “Jewish Studies - 

Holocaust Studies - Genocide Studies” lehetséges felosztásai és összefüggései kapcsán 

folynak,
617

 és amelyeket a hagyományos, korai alapítású, tárgyakra alapozott 

gyűjtemények esetében is újra kell gondolni. A zsidó múzeumok hagyományosan a 

zsidó közösségi és családi élet tárgyait gyűjtötték, ezek kortárs interpretációjának 

kérdése a zsidó múzeumok jelenlegi dilemmáinak egyike.  

Az örökségintézményekben felhalmozott dokumentumok határozzák meg, hogy mennyi 

és mi az, ami a múltból megismerhető. Ezek az intézmények a társadalmi emlékezet 

megteremtői és újrateremtői. Ezen intézmények szerepe a múltról való tudás 

megalapozásában, politikai rendszerek legitimálásában és az identitásteremtésben 

megkerülhetetlen. Olyan nyelvi és kulturális emlékhely gyanánt funkcionálnak, amelyek 

egyes társadalmak és kultúrák önmagukról és másokról alkotott szemléletmódját 

reprezentálják.
618

  

A kortárs muzeológia egyik új jelensége, a „textuális értelmezés” ami a tárgyakat, a 

tárgyak egymás mellettiségét és a kiállítást befogadó teret egyben értelmezi, összefüggő 

jelentéstartalommal bíró szövegként értelmezve a kiállítási narratívát.
619

 A nagyon 

erősen textuális hagyományú zsidó kultúrában ez módszertanilag ismert, hiszen az 

európai zsidó kulturális hagyomány az ókori, kora középkori szövegek folyamatos 

interpretálásával alakult. A közösséget ért jelentős traumák, a keresztes hadjáratok 

pusztításai (1096) vagy a hispániai kiűzés (1492) az orálisan továbbadott interpretációs 

korpusz írásos rögzítésével, az írott kulturális hagyományba emelésével járt együtt.
620

 

Ennek a hagyománynak a muzeológiai megfogalmazása, ha a kulturális örökség 

megőrzött és továbbadott elemeit a rájuk vonatkozó interpretációs korpusszal együtt 
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mutatjuk be, azaz ugyanazt a gyakorlatot folytatjuk a tárgyak esetében, mint amelyeket 

a zsidó hagyomány a szövegekkel kapcsolatban folyamatosan elvégez. Ebben a 

gyakorlatban a kiállított műtárgyakhoz további műtárgyakkal, képekkel, fényképekkel 

és szövegekkel megalkotjuk a lehetséges interpretációs rendszert úgy, hogy felidézzük a 

műtárgyhoz kapcsolódó korábbi gondolatokat, értelmezéseket és társadalmi 

jelenségeket. A kortárs muzeológiában, a digitális eszközök használatával olyan 

elemeket is beemelhetünk a bemutatásba, melyekre a korábbi korszakokban nem volt 

lehetőség. A komplex, holisztikus múzeumi szemléletben szem előtt kell tartanunk, 

hogy a tér értelmezését a hangok nagymértékben segítik. A hangok viszik be a térbe az 

időt, a ritmust, vezetnek rá az ott végrehajtott cselekedetekre.
621

 A kiállításokban ezt a 

tényt is a bemutatás részévé kell emelnünk, muzeológiai eszközökkel rá kell mutatnunk 

a tárgyak korlátaira (például a korábban elemzett zsinagógai tereket ábrázoló fényképek 

esetében) és digitális eszközökkel pótolnunk kell a fényképről hiányzó, vagy a tárgyak 

vitrinbe zárt kiállításánál „elvesző” elemeket,
622

 különben az autentikus múltkép 

igényével fellépő kiállítás kontraproduktív lesz, s a hiteles források maguk fedik el a 

múlt bizonyos részeit.  

Ha a tárgyakat a kommentár-muzeológia gyakorlatával mutatjuk be a térben, melyeket 

ugyanennek a kommentár-gyakorlatnak megfelelően körülölelnek a hozzá kapcsolódóan 

elhelyezett szövegek, videók, művészeti alkotások: kortárs reflexiók, a műtárgyakhoz, 

az általuk bemutatott jelenségekhez kapcsolódó mai kommentárok, akkor az 

örökségértelmezés folyamata nem lezárt: a múzeum nem kizárólag a tárgyak múltbéli 

aspektusával foglalkozik, hanem integrálja a kortárs reflexiókat, s fordítva is: tárgyaival, 

bemutatás-módjával igyekszik elősegíteni, hogy a közösségnek aktív, reflektív viszonya 

maradjon a örökség elemeivel.
623
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A hagyományos muzeológiai gondolkodásban a történeti kiállítások rendező elve 

elsősorban kronológiai,
624

 a művészeti kiállításokban pedig a művészettörténeti kánon 

alakulását bemutató feldolgozás.
625

 A judaizmust bemutató kiállítás szükségszerűen 

nem lineáris, kronológiai felépítésű, egyrészt azért, mert a bibliai történetek 

értelmezésében az időrendiség szükségszerűségét elvető rabbinikus gyakorlatot 

respektálja és követi, 
626

 másrészt azért sem, mert a lokális zsidó történelem és kultúra 

bemutatásánál figyelembe kell vennünk, hogy kiállításunk alanya egy diaszpóra-kultúra, 

melynek bemutatásánál egyaránt figyelemmel kell lennünk a lokális elemek 

bemutatására és az ennek kontextusát jelentő globális zsidó történelemre és kultúrára is. 

Ahhoz, hogy az egyes kiállított tárgyak interpretációjából kirajzolódjék a helyi zsidó 

hagyomány bemutatása mellett az alapvető zsidó értékek rendszere is, nem követhetünk 

lineáris bemutatási elvet, hanem mozaikszerűen, a tárgyak belső összefüggéseit is 

bemutató kommentárral kell ellátnunk a kiállított örökség-elemeket. Fontos eleme a 

zsidó múzeumi gyűjteményeknek az a tény is, hogy a gyűjteménybe került tárgyak 

földrajzi háttere is összetett: a begyűjtött tárgyak sok esetben más földrajzi-kulturális 

régiókból érkeznek, melyek ezáltal alkalmasak a zsidó migrációs folyamatok 

bemutatására is, és nem köthetőek kizárólagosan egyetlen közösség kronológiai rendben 

bemutatott történetéhez.
627

 A kronológiai felépítés ellentétes a „kommentár 

muzeológia” gyakorlatával is. A kronologikus narratíva szerint épülő kiállításokban a 

tárgyak rendezőelvként kiemelt jellemzője a kor, s ez alapján, illusztrációként 

illeszkednek bele a kiállítás előre meghatározott, narratív menetébe.
628

 A kommentár 

muzeológia nem az előre ismert történetből indul ki, hanem a gyűjteményben megőrzött 

tárgyak alapján, a tárgyak valamennyi lehetséges olvasatát (kommentárját) bemutatva, 

autonóm, az autentikus múzeumi tárgyakból kibontható jelenségeket állít ki. A látogatói 

befogadás nem a folyamatos, lineáris olvasást, hanem a különböző részek kreatív 

egymás mellé csatolását (linkelését) kívánja. Ez a hagyományos zsidó tanulás 
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gyakorlata is, és hasonló az internetes ismeretszerzéshez is, amelyben az ismeretek 

befogadásának nem előre megszabott rendje van, hanem a hiperlinkek által a különböző 

gondolati egységek, szövegtestek együttes értelmezését kívánja. 

A kiállítások három nagyobb gondolati egységre bonthatóak: a hagyományos zsidó 

világ bemutatására, a hagyományos zsidó világ felbomlásának folyamatára, és a 

jelenkori világunk bemutatására. A kronológiai rendben bemutatott narratív rend helyett 

ehhez a judaizmus interpretálható fogalmait javasoljuk: exodus (történeti emlékezet), 

törvényadás (kiválasztottság, zsidó vallási törvények), szövetség (körülmetélés, 

közösség), föld (territoriális emlékezet), valamint azokat a társadalomtörténeti 

fogalmakat, melyek a történelem során a zsidó történelem meghatározói lehetnek: 

asszimiláció, univerzalizmus, individualizmus, diaszpora-lét, fragmentáltság, 

genocídium.
629
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„Museumswissenschaft des Judentums” 

Jóllehet kialakulásának időszakában a Wissenschaft des Judentums figyelmen kívül 

hagyta a judaizmus vizuális és materiális aspektusát,
630

 napjainkra zsidó múzeumok 

sora alakult, és a kialakult gyűjtemények alapján kialakult az ezek értelmezésével 

foglalkozó tudományterületek infrastuktúrája is.
631

 Az eltelt közel kétszáz évben 

radikálisan megváltozott a muzeológiai gondolkodás (lásd: „new museology”)
632

 és a 

zsidó közelítés is módosult. A holokauszt pusztítása (1938-1945) és Izrael Állam 

megalapítása (1948) új dimenziókat nyitott a zsidó muzeológiai gondolkodás területén. 

A holokauszt során a kiirtott európai zsidó közösségek emlékanyaga, tárgykultúrája 

jelentős mértékben megsemmisült, így ezek összegyűjtése radikálisan más jelentést 

kapott 1945 után, mint azelőtt. A gyűjtés már nem pusztán történeti forrásgyűjtés, 

hanem egy majdnem teljesen elpusztított kultúra nyomainak megőrzésére tett kísérlet, 

mely a tudományos és esztétikai mellett egyre inkább kegyeleti szempontokat 

érvényesít. A holokauszt után nem lehet többé a hagyományos módon kezelni 

(bemutatni) a zsidó örökség tárgyait, hiszen mindezek a tárgyak történetük során 

kapcsolatba kerültek a megsemmisítés, az elpusztítás jelenségével. A tárgyakat hajdan 

használó közösségeket kiirtották, s gyakran a tárgyak maguk is elrejtve élték túl a 

vészkorszakot.
633

 A holokauszt narratívája minden, a holokauszt előtt készült zsidó 

tárgyra árnyékot vet, s ezt a tényt a muzeumizáció során ugyanúgy figyelembe kell 

venni, mint a tárgyak eredeti kontextusát. Ugyanakkor Izrael Állam megalapítása 

átértékelte a zsidó diaszpora fogalmát. A tény, hogy az arab országok szinte teljes 

zsidósága alijázott, idővel felhívta a figyelmet az eredeti közegében szintén pusztulásra 

ítélt zsidó materiális örökség helyzetére. A holokauszt pusztítása, illetve az Izrael Állam 

megalapítását követő tömeges migráció után a múlt megmaradt elemeinek megőrzése és 

továbbörökítése felértékelődött, korábban nem tapasztalt értékké vált. Az izraeli 

muzeológia a múzeumok hagyományos, 19. századi koncepcióját a cionista 
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ideológiának megfelelően kiterjesztette egyrészt Izrael földjének biblikus múltjára, és 

ugyanakkor a „kibuc galujot” / קיבוץ גלויות (tk. a szétszóratottak összegyűjtése) 

eszményének
634

 megfelelően valamennyi diaszpora integrálására is kísérletet tesz. Az 

izraeli kultúra ma több mint száz országból bevándorló csoportok magukkal hozott 

kultúrájának elegye, számtalan szubkultúra hozzáadódó hatásaival. Az izraeli 

múzeumokban a világ szinte minden zsidó közössége reprezentálva van: a 

gyűjteményekben a kulturális javaikat magukkal hozó bevándorló csoportok tárgyai 

keverednek a holokauszt áldozatainak tárgyaival. Ugyanakkor a második világháború 

után a Jewish Restitution Successor Organization a túlélő örökössel nem rendelkező 

zsidó áldozatok műtárgyainak jelentős részét is izraeli és amerikai zsidó 

gyűjteményekben helyezte el.
635

 Muzeológiai módszertani nézőpontból ez az időszak a 

Szentély pusztulása utáni időszakra emlékeztet, amikor a központi kultuszhely 

lerombolásától az orális hagyomány elvesztését féltették, s ez vezetett később a Misna 

írásba foglalásához. Napjainkban a kipusztított vagy áttelepült közösségek 

emlékanyagának elvesztése miatt érzett félelem vezet ezek összegyűjtéséhez, 

megőrzéséhez és közkinccsé tételéhez.  

A 19. században az európai kultúra felfedezte a történelmet, ami a könyvtárak, 

múzeumok és levéltárak létrejöttéhez vezetett. Ezek lettek az emlékezetőrző 

intézmények, melyek a kollektív emlékezetet professzionális módon őrzik.
636

 Az 

elveszíthető tudás megőrzéséhez a zsidó közösségek is az adott korszakban aktuális 

médiumokat használnak: Juda Hánászi / יהודה הנשיא
637

 korában az írást, napjainkban, a 

vizuális kultúra felértékelődésének időszakában
638

 a múzeumokat és a digitális 

megőrzést. A megőrzésre érdemes örökség elemek (Misna/ tárgyak) rögzítését, 

megőrzését a folyamatos elemzés, párbeszéd, kommentár követi, melyet az új, 

diszkurzív muzeológiai gyakorlat, és a napjainkban már gyakran csatlakozó web2 

eszközök tesznek teljessé. A múzeumi intézmény zsidó gondolati integrációját jelzi, 
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hogy az egy főre eső múzeumok száma ma Izraelben a legmagasabb,
639

 és itt a 

legelőrehaladottabb a kulturális örökség digitális megőrzésével, a digital humanities 

eszköztárával kapcsolatos új muzeológiai közelítés is.
640

 A zsidó muzeológia a 20. 

század első harmadának eredményei után az 1960-as évektől lett igazán jelentős. A 

holokauszt áldozatainak emlékének megőrzésére létrehozott Yad Vashem (1953) után 

1960-ban alapították meg Izrael Állam nemzeti múzeumát, az Izrael Múzeumot. 1960. 

május 30-án David Ben-Gurion miniszterelnök kijelentette: 
641

 „amint az egy ókori 

néphez illő, amely szenvedéssel teli története során magát a szellemi értékeknek 

szentelte és amelynek most ősi földjén felelevenedett függetlensége, Izrael 

államiságának tizenkettedik évében nemzeti múzeum létrehozására készül. A 

védelemmel és biztonsággal, gazdasági és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos 

mindennapos gondok ellenére … megoldottuk, hogy erőforrásaink, energiánk és 

tehetségünk egy részét arra fordítsuk, ami szándékunk szerint egyszer majd az ország 

leglenyűgözőbb kulturális központja lesz.”
642

  

A múzeum akkor lett igazán fontos intézménye a zsidó társadalomnak, amikor a 

muzeológia módszertana beilleszthetővé vált a zsidó kollektív gondolkodásmódba. 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 szimbólumaik miatt fontos tárgyait tezaurálták és tették közszemlére oly 

módon, mint az ikonokat vagy bálványokat: elérhetetlenül, érinthetetlenül, és a vita 

vagy kérdezés lehetőségét kizárva.
643

 A múzeum intézményének zsidó kulturális 

integrációja csak napjainkban történik meg, amikor a múzeum intézményére is 

alkalmazhatóvá válik a hagyományos zsidó gondolkodásmód. Az a gondolat, hogy a 

hagyományos zsidó gondolkodás elemeit a modern korszakban a szekuláris életben is 
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alkalmazni lehet, Haim Nahman Bialik
644

 által 1917-ben megfogalmazott, a kulturális 

cionizmus alapjait jelentő tételeihez vezethető vissza.
645

 Az új, formálódó szekuláris 

zsidó nemzeti identitás alakításában kulcsfontosságú a diaszporában elsősorban a vallási 

tudatossághoz kapcsolódó jelenségek átértékelése.
646

 Ez a felismerési folyamat hasonló 

a hellénisztikus zsidó közösségek művészetének megértéséhez, melyet a zsidó 

művészettörténet kutatási eredményei tártak fel. E szerint a zsidókat azért tartották 

hosszú ideig művészet nélküli népnek, mert nem maradtak fenn a politikai vagy a 

szakrális hatalomhoz kapcsolódó szobrai, freskói, emlékművei, igazolva a második 

parancsolat szigorú tiltását. Az 1920-as évektől kezdődő közel-keleti archeológiai 

kutatások során feltárt galileai zsinagóga-mozaikok, és a dura europosi zsinagóga 

freskóinak elemzése egyrészt cáfolta ezt az állítást, másrészt a leletek elemzése 

rámutatott a zsidó művészet lényegére: ezek az ábrázolások nem bálványszerű lények 

vagy kimerevített jelenetek képei, hanem „vizuális midrások”, melyek az ún. 

„folytatólagos előadás” gyakorlatával egész történeteket jelenítenek meg egy-egy 

képben, mindig utalva az isteni beavatkozásra, mely így a zsidó gondolkodásmód 

vizuális megjelenítését jelenti.
647

 

Napjainkban az internet elterjedésének következtében radikálisan átértelmeződött a 

kultúrához való hozzáférés, ami a korszak elnevezéseiben is megjelenik: „global age”, 

„creative age”, „age of access”, „age of relevance”, „network society”.
648

 Párhuzamosan 

ezzel, a zsidó gondolkodásmód alapkövének számító Talmud is más szerepet játszik 

napjaink zsidó kulturális életében, mint bármikor korábban. Az új kiadásokban eredeti 

nyelveken és közérthető angol fordításokban is hozzáférhető szöveg a régebben csak a 

vallásos férfiak által tanulmányozott tartalmakat elérhetővé tette olyan csoportok 

számára is, akik korábban távol maradtak tőle. A Meir Shapiro
649

 által 1923-ben 

kezdeményezett „daf jomi” / דף יומי gyakorlata napjainkban már online-változatokban 
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egyre nagyobb tömeget vonz, és von be a tradicionális zsidó kultúra kortárs értelmezési 

gyakorlatába.
650

  

A Talmud, hasonlóan az internethez egy sokdimenziós, nem lieárisan olvasandó szöveg, 

melyben hiperlinkek kötnek össze szövegtesteket, tartalmakat, melyeket az olvasó 

szabadon követhet, egyéni érdeklődésének és már megszerzett tudásának alapján. A 

múzeumokban ma alkalmazott „digital humanities” módszertanában ezt a „linked open 

data” jelenti, mely szabadon köt össze és értelmez együtt különböző 

örökségintézményekben megőrzött tartalmakat, kínál a bemutatott tárgyak mellé olyan 

értelmező gyakorlatot, mely a Talmud tanulmányozásához hasonló módszert követ. A 

múzeumlátogatás az első nyilvános gyűjtemények megalapítása óta „multimédia-

élmény”: a látogató egyidejűleg nézi a bemutatott tárgyakat, és olvas róluk a magyarázó 

feliratokon, értelmezi az őt körülvevő teret és a kiállítást berendezők által kreált vizuális 

és egyéb jeleket. A tárgyak egymás mellé helyezése, sorrendisége, kiemelése mind 

olyan hozzáadott értelmező tartalmak, melyek együttesen jelentik a múzeumi élményt. 

Az új muzeológiában fontos szerepet kapó „participatory museology”
651

 gyakorlata 

lehetővé teszi a kiállítás kommentelését, aktív alakítását is, mellyel a bemutatott 

kulturális jelenségek nem lezártak, hanem a kommentár gyakorlatával folyamatosan 

bővülő tartalmakat eredményezhetnek. Ez a muzeológiai gyakorlat módszertanilag 

szinte azonos azzal a folyamattal, ahogyan a Talmud szövege alakult: a megőrzött 

örökség folyamatos, időben elnyúló, akár egymásnak ellentmondó értelmezését, melyet 

a hagyomány folyamatosan megőriz és tovább értelmez. A kommentár muzeológia 

gyakorlatában is – a talmudi gyakorlathoz hasonlóan – lehetnek egymást erősítő, de 

akár egymással ellentmondásban lévők is, hiszen a zsidó kommentárok gyakorlata 

szerint a kisebbségi véleményeket is meg kell őrizni, tovább kell adni, hogy a következő 

generációk is tanulhassák, értelmezhessék.  

Az összegyűjtött tárgyak és interpretációk új, a judaizmusban fontossá váló korpuszt 

jelentenek, ez lehet a ” מסכת ירושה / מורשה” (’maszekhet jerusa / morasa’ / „a zsidó 

örökség fejezete”). A ’jerusa’ / ’morasa’ eltérés a zsidó örökséghez való kívánatos 

örökségvédelmi közelítést is árnyalja. A ’jerusa’ és a ’morasa’ szó is örökséget jelent a 
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héberben, de míg a ’jerusa’ a megszerzett, a ’morasa’ a továbbadandó örökséget jelzi.
652

 

A zsidó muzeológiának mindkét fogalomnak eleget kell tennie: meg kell szereznünk, 

össze kell gyűjtenünk, s ugyanakkor tovább is kell örökítenünk a zsidó hagyomány 

tárgyi-vizuális örökségét is. „Amikor azt mondjuk, hogy egy nép emlékezik, valójában 

azt mondjuk, hogy a múltat tevékeny módon továbbadták a jelen nemzedéknek, s az ezt a 

múltat jelentéssel bíró valamiként a magáévá fogadta. S megfordítva, a nép felejteni 

fog, ha az a nemzedék, amely jelenleg a múltat birtokolja, nem nyújtja azt át a következő 

nemzedéknek, vagy ha e következő nemzedék elutasítja, amit kap, és nem adja tovább, 

ami ugyanezt jelenti. (…) egy nép soha nem felejthet el valamit, amit előzőleg nem vett 

át.” 
653

 

Az örökség hagyományba kötött kortárs megőrzése: bet samor vezakhor 

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: bet-kneszet – bet 

tefila – bet-midrás / בית הכנסת, בית תפילה, בית מדרש, azaz a közösség, az ima és a tanulás 

házai mellé a kulturális örökség megőrzésére és a kollektív emlékezet ápolására 

szükségképpen megalakult a múzeum: a „bet samor vezakhor”/ בית שמור וזכור (a 

megőrzés és a megemlékezés háza) 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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Darvas István rabbinak, aki a Vajera-hetiszakasz magyarázatában felhívta a figyelmemet a két fogalom 

különbségére. 
653

 Yosef Hayim Yerushalmi: Zachor... p. 130.  
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A múzeum munkatársai 1909 – 1984 

Balázs György 

(Budapest, 1914. március 21. – Auschwitz, 1945.) 

Rabbi, történész. Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a 

budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 

végezte. 1940-ben szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet. A 

Múzeum munkájába már egyetemi hallgató korában bekapcsolódott, 1941-ben ő ment 

Erdélybe a bözödújfalusi közösség tárgyainak, és a náznánfalvi zsinagóga darabjainak 

begyűjtésére.
654

 Mindkét útjáról részletesen beszámolt a Libanon hasábjain. 1943-ban 

Grünvald Fülöp és Naményi Ernő társaságában részt vett a Magyar Zsidó Műemlékek 

Országos Bizottságának megalapításában. Grünvalddal és Naményivel begyűjtötték az 

elnéptelendett zsámbéki hitközség fennmaradt iratanyagát.
655

 1943-ban avatták rabbivá. 

1944 júliusában Újpestről deportálták Auschwitzba, ott halt meg 1945-ben. 

Múzeummal kapcsolatos publiklációi: Balázs György: „Az erdélyi szombatosok 1941 

tavaszán”, Libanon (1941): 18-22.  

Balázs György: „A náznánfalvi fazsinagóga”, Libanon (1941): 80-82; (1942): 21-23. 

 

Benoschofsky Ilona 

(Budapest, 1913. február 19. – Budapest, 1997. január 14.)  

Pszichológus. Egyetemistaként a serdülő lányok emlékezetéről publikált, a háborút 

követően azonban érdeklődése a holokauszt történetének kutatása felé fordult. 1947-

ben, a Zsidó Világkongresszus Magyarországi Tagozata Kulturális Osztályának 

vezetőjeként került kapcsolatba a Múzeummal, akkor a ZSVK dokumentációs 

gyűjteményének anyagát jutatta el a gyűjteménynek. 1953 februárjában letartóztatták, 

ahonnan májusban szabadult. 1956 után „Xavér” fedőnéven a Belügyminisztérium 

III/III-as osztályának ügynöke lett, feladata a hitközségi dolgozók megfigyelése volt. 

Karsai Elekkel közösen szerkesztette a Vádirat a nácizmus ellen… című 

                                                 

654
 „Az Országos Magyar Zsidó Múzeum közgyűlése”, Libanon VI. évfolyam 4:2–3 (1941): 56–59. 

655
 „Az Országos Zsidó Múzeum igazgatóságának jelentése az 1942–43. évről”, Libanon 8:4 (1943): 112–

118.  
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forráskiadvány-sorozat első három kötetét, s ezek alapján a Múzeumban megrendezte a 

„Szolgaságból szabadságba” című kiállítást 1960-ban. A Múzeum élére a Grünvald 

Fülöp elleni koncepciós pert követően került, ahol elsőként a gyűjtemény 

újraleltározását végezte el. Vezetésével készült el a Múzeum állandó kiállítása 1984-

ben, és a hozzá készített katalógus 1985-ben. 1993-ban, a Múzeum kirablását követően 

kórházba került, ahonnan a továbbiakban már nem tudta ellátni feladatát.  

Múzeummal kapcsolatos publikációi:  

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985.  

Benoschofsky Ilona: „70 éves múzeumunk múltja, jelene, jövő évi tervei”, Új Élet 

december 1. (1986): 3. 

 

Fabó Bertalan 

(Taktakenéz, 1868. május 25. – Budapest, 1920. október 29.)  

Ügyvéd, zenetörténész. Nevéhez köthető a múzeum alapításának ötlete. Nádor Jenő 

cikkében
656

 Fabót nevezi meg a múzeum kezdeményezőjeként, mint aki a „maga 

szorgalmából indította a gyűjtést”. Ezt támasztja alá Kohlbach Bertalan 

visszaemlékezése
657

 is: „Bánóczi asztalnál dr. Fabó Bertalan ügyvéd … felvetette egy 

magyar zsidó múzeum eszméjét. Győzött az eszme, megindult a gyűjtés.” Fabó lett a 

múzeum első őre, ő készítette az első leltárt, majd az 1916-ban megjelent katalógusban 

a képek és metszetek leírását. Fabó önkéntes múzeumi munkája mellett számos 

tárggyal, elsősorban bibliai témájú rézmetszetekkel és litográfiákkal gazdagította a 

gyűjteményt.  

Múzeummal kapcsolatos publikációi:  

Fabó Bertalan: „ A Magyar Zsidó Múzeum képtárából”, Múlt és Jövő (1913): 62-63.  

Fabó Bertalan: „Jelentés a Magyar Zsidó Múzeumról”, Egyenlőség március 2. (1913): 

19-20. 

Fabó Bertalan: „Zsidó katonáskodás régen”, Egyenlőség november 22. (1914): 12-13. 

                                                 

656
 Nádor Jenő: „Emlékek a Krisztus utáni III. századtól napjainkig. A zsidók magyarországi életéből. 

Hatalmas anyaggal megnyílik az Országos Magyar Zsidó Múzeum”, Újság december 24. (1932): 3. 
657

 Kohlbach Bertalan: „A Magyar Zsidó Múzeumról”, IMIT Évkönyv (1938): 301. 
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Fabó Bertalan: „A múzeum két legértékesebb történeti okmányát ismerteti”, Egyenlőség 

január 30. (1916): 3-4. 

 

Fürst Aladár 

(Kismarton, 1877. február 1. – Tel Aviv, 1950. november ?) 

Tanár, a budapesti egyetemen avatták bölcsészdoktorrá, majd 19 éven keresztül 

Székesfehérváron tanított. A múzeum alapítását követően, az Egyenlőségben és a Múlt 

és Jövőben megjelent cikkek hatására javasolta, hogy a Múlt és Jövő intézzen felhívást a 

zsidó községekhez és a közönséghez, hogy küldjék be a lapnak azoknak a zsidó 

kultúrtörténeti értékkel bíró tárgyaknak fényképét és leírását, melyek birtokukban 

vannak.
658

 1915-ben ugyancsak a Múlt és Jövőben közzétett levelében javasolta 

regionális zsidó gyűjtemények szervezését.
659

 A múzeumi munkában 1917-től vett részt, 

ebben az évben tanártársával, Grünvald Fülöppel együtt mentették meg a leégett 

gyöngyösi zsinagóga romjai között megtalált értékeket. A múzeum költözését és 

újjászervezését követően, 1932-től aktívan részt vett a múzeum kiállításának 

berendezésében.
660

 1935-ben egyik rendezője volt a múzeum kongresszusi kiállításának. 

1937-ben Grünvalddal elkészítették a múzeum új katalógusát, amely a zsidó régiségek 

elméleti összefoglalását is tartalmazta,
661

 s ugyenebben az évben – szintén Grünvalddal 

– rendezték a múzeum levéltári anyagát is. Fürst Aladár 1940-ben kivándorolt 

Palesztinába, és ott élt egészen 1950-ben bekövetkezett haláláig.
662

 Fürst kismartoni 

születésű lévén, publikált a kismartoni Wolf-múzeumról, a kismartoni Judengasse 

történetéről. 1935-ben megszerezte a gyűjteménynek a nagymartoni schulklopfer imára 

hívó kalapácsát, az előimádkozó barettjét, valamint a kismartoni zsidó bíró bírói 

pálcáját.
663

   

Múzeummal összfüggő publikációi:  

                                                 

658
 Múlt és Jövő (1912): 351.  

659
 Múlt és Jövő (1915): 446.  

660
 N.N.: „Milyen lesz az új zsidó múzeum?”, Egyenlőség július 9. (1932): 11.  

661
 A katalógust a múzeum igazgatósági jelentése említi, de megjelentetésére nem került sor. A katalógus 

kézirata sem Fürst, sem Grünvald, sem pedig a múzeum fennmaradt iratanyagában nem lelhető fel.  
662

 Grünvald Fülöp: „Fürst Aladár, nekrológ” , Új Élet december 7. (1950): 6. 
663

 A nagymartoni tárgyak holléte nem ismert, a kismartoni bírói pálca eredeti leltári száma 2600 volt, ma 

a MZSML 64.1361-en számon őrizzük.  
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Fürst Aladár: Das Sabbatäer-Gebetbuch des Simon v. Péchi [Péchi Simon Szombatos 

Imádságos Könyve]. Breslau: Druck Favorke, [191?] 

Fürst Aladár: „Wolf–múzeum és országos Levéltár Kismartonban” Múlt és Jövő (1912): 

257–259. 

Fürst Aladár: Szentföldi utamról. s.l., 1924. 

Fürst Aladár: „Újjáéled a Zsidó Múzeum!”, Egyenlőség október 15. (1932): 16.  

Fürst Aladár: „Milyen lesz az új Zsidó Múzeum?”, Egyenlőség november 19. (1932): 

11.  

Fürst Aladár: „A Zsidó Múzeum kincsei”, Egyenlőség november 26. (1932): 14.  

Fürst Aladár: „A Zsidó Múzeum művészi gyarapodása”, Egyenlőség május 20. (1933): 

15. 

Fürst Aladár: „Az orth. secessió dokumentumai a neológ kongresszus kiállításán”, Zsidó 

Újság március 19. (1935): 2.  

Fürst Aladár: „Wolf Múzeum és Országos Levéltár Kismartonban”, Múlt és 

Jövőszeptember- október (1935): 257–259.   

Fürst Aladár: Buda visszafoglalásának zsidó irodalmi emlékei.Budapest, 1936.  

 

Grünvald Fülöp 

(Sopron, 1887. augusztus 31. – Budapest, 1964. január 3.)  

Tanár, történész. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári iskolájában, majd 1919-től 

gimnáziumában tanított. 1948 után a Gimnázium igazgatója volt, 1959-től pedig az 

Országos Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője volt. A Múzeum 

munkájába aktívan 1932-ben kapcsolódott be, ahol elsősorban a levéltári gyűjtemény 

feldolgozását és publikációját végezte. 1935-ben dunántúli hitközségekben: Oroszváron, 

Rajkán, Rohoncon és Kőszegen mérte fel a fennmaradt hitközségi iratokat és tárgyakat, 

s ugyenebben az évben egyik összeállítója volt a Kongresszusi kiállításnak is. 1937-ben 

a gyűjtemény teljes katalogizálásának részeként Fürst Aladárral elkészítette a zsidó 

régiségek katalógusát, melynek publikációjára nem került sor, a kézirat holléte egyelőre 

nem ismert. Az igazgatósági jelentés szerint 1939-re egy képes ismertető füzetet is 

elkészítettek, sajnos ennek kézirata sem ismert jelenleg. 1942-43 során vidéki 

hitközségek sorát látogatta végig a még lappangó zsidó értékek után kutatva, e 
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kutatómunka leglátványosabb eredménye a zsámbéki és a keszthelyi iratanyag 

megmentése. 1950 után a Múzeum igazgatójaként gyakorlatilag egyedül kellett 

folytatnia a munkát. 1955-ben megszervezte a dunántúli zsidó közösségek újabb 

felmérését, 1960-ban pedig szülővárosában, Sopronban részt vett a középkori zsinagóga 

és mikve feltárásában. Kapcsolatrendszerén, barátain és tanítványain keresztül sok 

fontos és értékes tárgyat szerzett meg a gyűjtemény számára – ezek közül külön említést 

érdemel kapcsolata a soproni Rosenstingl antikváriummal, ahonnan számos értékes 

könyv érkezett ajándékként a gyűjteménybe. Grünvald publikációi elsősorban történeti 

összefoglalók, historiográfia, forráspublikációk a Libanonban, és a Magyar Zsidó 

Oklevéltárban. Grünvald Fülöpöt 1962 nyarán egy hitközségen belüli koncepciós eljárás 

keretében távolították el a Múzeum éléről, ezt követően nem sokkal, dolgozószobájában 

hunyt el.  

Múzeummal kapcsolatos publikációi:  

Grünvald Fülöp: „Egyre nő a zsidó múzeum kincsestára”, Egyenlőség december 22. 

(1934): 18.  

Grünwald Fülöp: „A magyar zsidó múlt historikusai”, IMIT Évkönyv(1934): 208-225.  

Grünwald Fülöp: A zsidók története Budán. Budapest, Phöbus ny., 1938. 

Grünvald Fülöp: „A magyar történelem zsidó művelői”, Ararát, Magyar zsidó évkönyv 

az 1940. évre. (1940): 135–140. 

Grünvald Fülöp: A buda-várhegyi zsinagóga és zsidó temető helye török időkben. 

Budapest, 1941. 

Grünvald Fülöp: „Mandl Bernát 1852–1940. Emlékbeszéd Mandl Bernát arcképének 

leleplezése alkalmával az Országos Magyar Zsidó Múzeum közgyűlésén, 1941. 

szeptember 21–én”, IMIT Évkönyv (1942): 183-191.  

Grünwald Fülöp, Naményi Ernő: A 90 éves Dohány-utcai templom. Budapest, 1949. 

Grünvald Fülöp: Izrael iudeus Supruniensis-Izzerl, der Jud von Oedenburch. Sopron, 

1961.  

Grünvald Fülöp: „A héber feliratú díszkard. A Praefectus Judaeorum kardja?”, Új Élet 

október 12. (1953)  

Grünvald Fülöp: „Fürst Aladár, nekrológ”, Új Élet december 7. (1950): 6. 



166 

 

Grünvald Fülöp, Scheiber Sándor: Magyar Zsidó Oklevéltár V/1: 1096-1700 (pótkötet); 

V/2: 1701-1740 (pótkötet); VI: 1600-1740; VII: 1725-1748: Az első országos zsidó 

conscriptiók  

Kohlbach Bertalan 

(Liptószentmiklós, 1866. augusztus 11. – Budapest, 1944. február 23.) 

Rabbi, tanár, folklórkutató, nyelvész.  

Kohlbach Bertalan pályája kezdetén Temesváron vállalt rabbiállást, ahol azonban 

reformtörekvései (például a lányavatás bevezetése) miatt ellentétbe került a 

közösséggel, és feladta a rabbiságot. Ezt követően magyar-német szakos tanárként 

működött. A múzeum munkájába már az alapításkor bekapcsolódott, az 1916-ban 

megjelent első katalógusban ő írta le az ezüst, réz, bronz, vas, fa és csont régiségeket. A 

múzeumot családi régiségeivel is gazdagította, édesapja Kohlbach Simon rabbi, és 

nagyapja, Ber Nikolau liptószentmiklósi rabbi dokumentumaival, valamint könyvekkel, 

fényképekkel, pecsétnyomókkal. Kohlbach támogatta volna a múzeum gyűjteményének 

csatlakozását a Néprajzi Múzeumhoz, de végül munkatársai önálló múzeumra irányuló 

tervei valósultak meg. A múzeum gyűjteményében fennmaradt Zsidó néprajz című 

kéziratát, egyéb cikkeivel együtt 2007-ben publikálta Oláh János.
664

  

Kohlbach Bertalan Zsidó Múzeumról, múzeumi tárgyakról megjelent publikációi:  

Kohlbach Bertalan: „Zsidó múzeum”, IMIT Évkönyv (1911): 51–59.  

Kohlbach Bertalan: „A Magyar Zsidó Múzeum”, Múlt és Jövő (1912): 40.  

Kohlbach Bertalan: „Vallásrégiségek a magyar zsidó múzeumban”, IMIT Évkönyv 

(1916): 237–248. 

Kohlbach Bertalan: „Katona Nándor és a Magyar Zsidó Múzeum”, november 5. 

Egyenlőség (1932): 12. 

Kohlbach Bertalan: „14 hasmóneus pénzérme”, In: Hevesi emlékönyv. Budapest, 1934. 

pp. 217–222. 

Kohlbach Bertalan: „Pénzérmék”, IMIT Évkönyv (1936): 272–298. 

Kohlbach Bertalan: „4 db eljegyzési gyűrű”, Múlt és Jövő (1936): 230.  

                                                 

664
 Oláh János, szerk.: A zsidó néprajzról. Budapest: Gabbiano Print, 2007. pp. 7–32. 



167 

 

Kohlbach Bertalan: „A Magyar Nemzeti Múzeum "beszámim"-tartói” In: Mahler Ede 

emlékkönyv. Budapest, 1937. pp. 442–445.  

Kohlbach Bertalan: „Weisz Miksáról”, IMIT Évkönyv (1938): 299–304. 

Kohlbach Bertalan: „Adatok a zsidó néprajzhoz”, Libanon (1943): 52-55.  

 

Mandl Bernát 

(Szenice, 1852 – Budapest, 1940) 

Mandl Bernát Hildesheimer Izrael kismartoni jesivájában kezdte meg tanulmányait, 

majd Nikolsburgban Feuchtwang rabbinál is tanult. Budapesten elvégezte az Országos 

Izraelita Tanítóképzőt, és 1896-tól a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának tanára és 

igazgatója lett. 1909-ben a Múzeum egyik alapítója volt, Fabó Bertalannal, Kohlbach 

Bertalannal és Weisz Miksával rendezték az alakuló gyűjtemény állományát. Mandl 

zsidó iskolai kapcsolatrendszerén keresztül segítette a múzeumi gyűjtést, 1913-ban 

részletes, a gyűjtési elveket alaposan körülíró felhívást küldött szét zsidó tanítókhoz. 

Tudományos érdeklődése és publikációs tevékenysége is elsősorban a magyarországi 

zsidó oktatás történetére irányult, az ezzel kapcsolatos forrásgyűjtésének eredményeit 

(oklevél-másolatok, eredeti iratok, nyomtatványok, képek és metszetek, etc.) a 

múzeumnak ajándékozta. A múzeum 1931-es újjászervezését követően aktívan már nem 

vett részt a munkában, de erre az időre datálható egy listája, melyben a múzeum 

számára begyűjtendő tárgyakat és dokumentumokat sorolja fel. 1940-ben bekövetkezett 

halálát követően portréját a Múzeum elhelyezte az Arcképcsarnokban.
665

   

 

Munkácsi Ernő 

(Páncélcseh, 1896. augusztus 7. – Balatonfüred, 1950. szeptember 1.) 

Ügyvéd, amatőr művészeti író. A Pesti Izraelita Hitközség főügyészeként dolgozott, 

emellett a múzeum 1931-es újjászervezésétől vett részt a múzeumi munkában. 

Kezdetben a Múzeumegyesület titkáraként, majd 1937-től a Múzeum ügyvezető 

                                                 

665
 Grünvald Fülöp: „Mandl Bernát 1852–1940. Emlékbeszéd Mandl Bernát arcképének leleplezése 

alkalmával az Országos Magyar Zsidó Múzeum közgyűlésén, 1941. szeptember 21–én”, IMIT Évkönyv 

(1942): 183–191. A portré jelenlegi leltári száma: MZSML 64.2112.  
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igazgatójaként. Munkácsi állította össze az évenként megjelentetett múzeumi éves 

jelentéseket, melyeket az IMIT Évkönyveiben, 1940 után a Libanonban publikált. 

Munkácsi hitközségben betöltött vezető pozíciója hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 

Múzeum aktívan részt vett a hitközségi politikában azáltal, hogy kiállításaival, 

kiadványaival történelmi legitimációt biztosított a hitközség tevékenységéhez. 

Munkácsi személyes érdeklődése elsősorban az itáliai zsidóság múltjának és 

művészettörténetének feltárására irányult, erről jelentek meg legfontosabb publikációi. 

Az 1930-as években több itáliai település zsidó emlékeit végigfényképezte, melyek 

alapján publikált, és melyekből 1937-ben kiállítást nyitott az „Olasz zsidóság 

egyházművészeti emlékei” címen. Ő kezdeményezte a Múzeum családtörténeti 

kiadványsorozatának megjelentetését, melyben végül csak saját családja története jelent 

meg, édesapja összeállításában: Munkácsi Bernát: A nyitrai, nagyváradi és budapesti 

Munk-család, valamint a nyitrai, nagytapolcsáni, balassagyarmati, nagykanizsa, 

szentesi és budapesti Felsenburg-család genealógiája. Budapest, Magyar Zsidó 

Múzeum: 1939. 1944-ben tagja lett a pesti Zsidó Tanácsnak, mely miatt 1946-ban 

népbírósági eljárás alá vonták, ami ugyan felmentésével végződött, de szívbetegsége ezt 

követően súlyosbodott, és 1950-ben elhunyt.    

Múzeummal, múzeumi tárgyakkal kapcsolatos publikációi:
666

  

Munkácsi Ernő: Livornói régiségek. Antiquitates Liburnenses. Budapest: Múlt és Jövő 

kiadása, 1935.  

Ernst Munkácsi: Der Jude von Neapel. Zürich: Die Liga, 1939. 

Munkácsi Ernő: „A Zsidó Múzeum Mendel–prefektus emlékérme. (Örkényi Strasser 

István szobrászművész alkotása)”, Libanon (1940): 1–3. 

Munkácsi Ernő: Corpus Inscriptionum Judaicarum. Az ókori zsidóság feliratos történeti 

forrásai. A Vatikán kiadásában, 1940.   

Munkácsi Ernő: „Mendel prefektus hiteles portréja”, Libanon (1941): 82-83.  

Ernest Munkácsi: „Ancient and Medieval Synagogues in Representations of the Fine 

Arts”, In: Mahler Ede emlékkönyv. Budapest, 1937. pp. 241–251. 

Munkácsi Ernő: Miniatűrművészet Itália könyvtáraiban. Héber kódexek. Budapest: 

Országos Magy. Zsidó Múzeum, s.d.  
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Munkácsi Ernő: Küzdelmes évek... Cikkek és tanulmányok a magyar zsidóság elmúlt 

évtizedéből. Budapest: Libanon kiadása, 1943.  

Munkácsi Ernő: Könyvek és kövek. Budapest, 1944. 

Munkácsi Ernő: „Eszter könyvének művészete”, Évkönyv [MIOK] (1974): 232-253.  

Naményi Ernő 

(Nagykanizsa, 1888. május 9. – Párizs, 1957. november 21.)  

Naményi apja Neumann Ede, a budapesti Országos Rabbiképző Intézetben végzett első 

rabbi, anyja Kayserling Emma, a Dohány utcai rabbi, Kayserling Mayer lánya. Anyai 

dédapja Ludwig Philipsson magdeburgi rabbi, a berlini liberális rabbiképző (Jüdische 

Hochschule) egyik alapítója. Naményi jogot, közgazdaságtant és szociológiát tanult 

Brüsszelben, majd 1916–tól az Országos Iparegyesület titkára, igazgatóhelyettese, majd 

igazgatója lett. Emellett a Magyar Könyv és Reklámművészek Egyesületének főtitkára, 

a Magyar Bibliofil Társaság választmányi tagja volt. Az Országos Magyar Zsidó 

Múzeum Egyesületnek 1931–től lett tagja, pénztárosa, elnökhelyettese, majd 1945 és 

1950 között elnöke, ekként a Múzeum igazgatója volt. Mint reklámmal is foglalkozó 

szakember komoly múzeumi marketing–tevékenységet végzett, ő állt a képeslap-

sorozatok és a múzeumi műtárgymásolatok kiadása mögött. Családi és baráti 

kapcsolatain keresztül számos fontos és értékes tárgyat szerzett meg a gyűjteménynek, 

egyebek mellett a nagykanizsai tárgyak múzeumi letétbe helyezése is neki köszönhető. 

A második világháború idején megszervezte a gyűjtemény elrejtését, majd a 

felszabadulást követően megkísérelte felmérni és a múzeumba vinni a zsidó közösségek 

megmaradt értékeit. Az 1947–es újranyitást követően Grünvald Fülöppel újraszervezték 

a Múzeumot. Naményi 1949 végén Párizsba emigrált, és bekapcsolódott az akkoriban 

formálódó párizsi zsidó múzeum munkájába. Felkutatta a Maghreb országaiban és a 

Dél–Franciaországban található zsidó értékeket, majd bevezetőt írt a múzeum szertartási 

tárgyait bemutató katalógushoz. 1956–ban megszervezte az európai zsidó múzeumok 

vezetőinek értekezletét, amelyen a lehetséges együttműködés formáiról tárgyaltak. 

Halála évében jelent meg L’esprit de l’art juif című, máig alapvető könyve. 

Ugyanebben az évben jelent meg a zsidó művészet első összefoglalója (Cecil Roth, ed.: 

The Jewish Art. An Illuminated History), melyben Naményi két fejezetet írt. 
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Zsidó múzeummal, műtárgyakkal kapcsolatos publikációi:
667

   

Naményi Ernő: „Templom és Iskola”, Kozma Lajos építészeti munkáiból összeállította 

és kísérő szöveggel ellátta N.E., Múlt és Jövő (1929) 

Naményi Ernő: „A zsidók és a képzőművészet”, IMIT Évkönyv (1933): 125-144.  

Naményi Ernő: „Tevan Margit szertartási eszközei”, Múlt és Jövő (1936): 73.  

Naményi Ernő: „Célszerűség a zsinagógaépítészetben”, IMIT Évkönyv (1937): 238-246. 

jelzés nélkül: „Őseink mégis mindenkor keresték a szépet…” Dr. Friedmann Ignác 

gyűjteményének pészach–ünnepi csoportjához, Múlt és Jövő (1938): 104–105.  

Naményi Ernő: „Zsidó művészek kiállítása”, Libanon (1940): 20-21.  

Ünnepek. Ámos Imre 14 eredeti metszete. Budapest: Ámos és Imre, Hungária Rt, 1940., 

Előszó: Ribáry Géza, Magyarázatok a lapokhoz: Naményi Ernő.  

Naményi Ernő: „Ein ungarisch-jüdischer Kupferstecher der Biedermeierzeit (Markus 

Donath)”, In: Jubilee Volume in Honour of Prof. Bernhard Heller. Budapest, 1941.  

Naményi Ernő: „A trenderli”, Libanon (1941): 83-85. 

Naményi Ernő: A zsidó családi élet művészete. Ararát. Magyar zsidó évkönyv az 1942. 

évre (1942): 36–40. 

Naményi Ernő: „Herendi Szédertálak”, Libanon (1942): 11–16.   

Naményi Ernő: „Két haggada”, Libanon(1942): 60.   

Naményi Ernő: „Fényes Adolf. Születésének 75–ik évfordulójára”, Libanon (1942): 66–

67.  

Naményi Ernő: „Az OMIKE Képzőművészeti csoportjának V. kiállítása”, Libanon 

(1943): 80–82.  

Naményi Ernő: „Zsidó művészek”, IMIT Évkönyv (1948): 143-155. 

Naményi Ernő: A széder művészete. A múzeum kiállítási katalógusa. 1949.  

Grünvald Fülöp, Naményi Ernő: Budapesti zsinagógák, Katona József: A 90 éves 

Dohány-utcai templom. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum, 1949. 

Ernest Namenyi: „L’Esnoga d’Amsterdam”, Revue de la pensée Juive 5 (1950)  

Ernest Namenyi: „Reliques du Passé”, Evidencesoct. (1950): 29-32.   

Ernest Namenyi: „Les Expositions (Leopold Lévy, Mané Katz, Rose Golub)”, 

Evidences (1951): 49.   
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 Naményi széles körű publikációs tevékenységének jelentős része közgazdaságtani kérdésekkel 

foglalkozik, ezek felsorolásától itt eltekintünk.  
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Ernest Namenyi: „Mécénat du XVIIIe siecle”, Evidences dec. (1951): 23–26.   

Ernest Namenyi: „Bibliographie juive du Maghreb: ouvrages parus depuis la 

Liberation”,Extrait de la Revue du Fonds Social Juif Unifié 2:6 (1953): 25–27.  

Ernest Namenyi: „L’art populaire juif en Alsace”, Fonds Social Juif Unifié Revue 

trimestrielle 3: 9 (1954): 31–33.  

Ernest Namenyi: „L’art dans la vie familiale”, La revue du Fonds Social Juif Unifié  

4:11 (1955): 19–21.  

Ernest Namenyi: „Vestiges Juifs dans les Musées de Paris. Ce que l’on voit … et ce que 

l’on ne voit pas”, Revue du Fonds Social Juif Unifié  4: 12 (ÉVSZÁM): 20–22. 

Ernest Namenyi: „Y a–t–il un art sacré juif?”, La revue du Fonds Social Juif Unifié  

4:14 (1955): 18–20.  

Ernest Namenyi: „Artistes Juifs de Grande–Bretagne”, Revue du Fonds Social Juif 

Unifié  5:16 (1956): 37–39.   

Ernest Namenyi: „Objets d’art profanes et sacrés de la Table du seder”, Arché. Revue du 

Fonds Social Juif Unifié, Nouvelle series 4 (1957):  4. 32–33.  

Ernest Namenyi: „Introduction”, In: Art religieux juif, reflet des styles, 13e siècle au 

19e siècle, exposition du 15 janvier au 7 février 1956. Musée d'art juif. Paris... 

[Catalogue par Victor Klagsbald. Introduction par Ernest Namenyi. Préface du Dr. 

André Bernheim Paris: Musée d’Art Juif, 1956.   

Ernst Namenyi: „Introduction”, Musée d’Art Juif (1956) Art religieux juif [catalogue] 

Victor Klagsbald. Paris: Musée d’Art Juif 

Ernest Namenyi: „«Yankel», La Vie Juive”, bimestriel de la section française du 

Congres juif Mondial, 1956. (Kikoine–ról)  

Ernest Namenyi: L’esprit de l’art juif. Paris: Edition Minuit, 1957. (Bibliotheque juive) 

Ernest Namenyi: „La Miniature juive au XVIIe et au XVIIIe siecle” Revue des Etudes 

Juives (1957): 27–71.  

Ernest Namenyi: „The Illumination of Hebrew Manuscripts after the Invention of 

Printing”, In: Cecil Roth, ed.: Jewish Art. An Illustrated History. Tel Aviv: Massadah 

Press, 1961. pp. 423–454.   

Ernest Namenyi: „Jewish Impressionists”, In: Uo. pp. 575–638.  
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Weisz Miksa 

(Pest, 1872. október 22 – Budapest, 1931. július 15.)  

rabbi, író, vallástörténész.  

Weisz Miksa pesti rabbiként a Zsidó Múzeum alapításától egyik munkatársa lett az 

intézménynek, ő fogalmazta az első gyűjtési felhívást 1910-ben. Az 1915-1916-ban 

megjelent első katalógusban ő készítette a könyvek, kéziratok és tóraszekrény–

függönyök leírását. 1921-től haláláig ő a Múzeum igazgatója. 1938-ban a „Weisz Miksa 

Kultúrtársaság” megrendelésére Perlrott Csaba Vilmos festi meg portréját.  

Judaika tárgyi világával kapcsolatos legfontosabb műve még a Múzeum alapítását 

megelőzően született, ez Kaufmann Dávid gyűjteményének tudományos katalógusa.  

Weisz Miksa: Néhai Dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és 

könyvei. Budapest, 1906.  

Weisz Miksa: „A Magyar Zsidó Múzeum”, Magyar Izrael 7: 7–8. (1915): 89–95., 7: 9–

10. (1915): 131–134.  

Weisz Miksa: „Megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum”, Egyenlőség január 30. (1916):. 1-3. 
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A Magyar Zsidó Múzeum története – kronológiai áttekintés668  

1884 A Magyar Történeti Ötvösmű Kiállításon először mutattak be a közönségnek zsidó 

szertartási tárgyakat. Ugyanebben az évben jelent meg a magyar zsidók történetének 

első összefoglalása: Kohn Sámuel: Zsidók története Magyarországon. Budapest: 1884.  

1896 Magyarország ezredéves fennállását ünnepelte. Az Ezredévi Kiállításon a zsidó 

közösség kilencven tárggyal szerepelt, melyet Kohn Sámuel pesti rabbi vezetésével 

állítottak össze. A tárgyakat hitközségek (elsősorban az óbudai, a nagykanizsai és a 

nagymartoni) és magánszemélyek adták össze – a felajánlott tárgyak listáját 

rendszeresen publikálta az Egyenlőség című lap.  

1909. december 1. Mezei Ferenc javaslatára az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 

(IMIT) elhatározta a Zsidó Múzeum megalapítását, és alapszabályát kiegészítette a 

múzeumra vonatkozó pontokkal.  

1910 Az IMIT közzétette első gyűjtési felhívását, melyben tárgyakat kértek a Múzeum 

számára. A Múzeumnak ajándékozott tárgyak listáját az IMIT Évkönyveiben és az 

Egyenlőség hasábjain ismertették.  

1912 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége a Magyar Zsidó Múzeumot 

felvette tagjainak sorába. Ebben az évben a tárgyak két szobában voltak elhelyezve, 

egyben a képek, egy másikban pedig két nagy üvegszekrényben a bronz és ezüsttárgyak. 

A szombati lámpákat lámpaállványon helyezték el, az érmek, gyűrűk és pecsétnyomók 

részére pedig kettős dőlt üvegasztalt készíttettek külföldi minták után.  

1913 Mandl Bernát felhívást intézett a zsidó tanítókhoz, melyben kérte, hogy 

közösségükben gyűjtsenek tárgyakat a Múzeum számára. Az év során a múzeum 

állománya kétszáz tétellel gyarapodott.  

1913. november 1–én a Múzeum az V. kerület Hold utca 23. sz. alá költözött, ahol 

1800 K évi bért fizetett. A múzeum állományát egy nagyobb és két kisebb szobában 

helyezték el: a nagy teremben a tárgy-régiségeket és a néprajzi tárgyakat, az egyik 

kisebben a képeket, szobrokat valamint az érem és pecsétgyűjteményt, a másikban 

pedig az okmányok, főképp az 1848-1849-es szabadságharcra vonatkozóak, melyek 

Bernstein Béla adományaként kerültek a gyűjteménybe. Ekkor már kész volt a Múzeum 
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 A más módon nem jelzett információk forrásai a Múzeum éves jelentései – ezek felsorolását lásd a 

Források között.  
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leltára, és készülőben volt a szakkatalógusa, melyen dr. Fabó Bertalan, ügyvéd, 

zenetörténész, dr. Kohlbach Bertalan nyelvész, folklorista, Mandl Bernát történész és 

dr. Weisz Miksa rabbi, vallástörténész dolgozott. Az akkori tervek szerint 1914 tavaszán 

kívánták megnyitni a Múzeumot.  

1914-ben a Múzeum gyarapodása 120 darab (386 és 501 leltári szám közöttiek).  

1915-ben a gyarapodás körülbelül 150 darab, benne ekkor már az első világháborúval 

kapcsolatos tárgyak és okmányok is. Neumann Ede nagykanizsai rabbi, az Országos 

Rabbiegyesület vezetője propagandamunkájának köszönhetően a vidéki rabbik is 

bekapcsolódnak a gyűjtésbe. A pecsétekről gipsz és viaszlenyomatokat készítettek, 

melyeket a tárgyak mellé helyeztek.   

1916. január 23. A múzeum első kiállításának megnyitása a Hold utca 23. sz. alatti 

bérelt helyiségben. A Múzeum hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön volt nyitva, az 

első évben körülbelül ezer látogatót fogadott. A gyűjtemény ekkor 1500 tárgyból (1063 

leltári tétel) állt. Hollós Oszkár gyűjtő minden zsidó vonatkozású tárgyát a Múzeumnak 

adományozta.  

1917–ben a múzeum gyarapodása körülbelül száz tétel, benne a leégett gyöngyösi 

zsinagógában megmenekült tárgyak.  

1919 A Tanácsköztársaság alatt a múzeum tárgyait államosítani akarták, de az idő 

rövidsége miatt ez végül elmaradt. 

1921 Fabó Bertalan, a múzeum első őrének halála, a Múzeum igazgatását Weisz Miksa 

vette át.  

1924 A Pesti Izraelita Hitközség elhatározta egy kultúrház építését a Dohány utca – 

Wesselényi utcai saroktelken. Az épület első emeletére tervezték a Múzeum helyiségeit.  

1929–1930 A Hold utcai helyiség bérletét felmondták, a gyűjteményt ideiglenesen a 

Wesselényi utcai zsidó polgári iskolában helyezték el. A tárgyak cédulakatalógusán 

Mandl Bernát, Kohlbach Bertalan, Kürschner Frigyes és Weisz Miksa dolgoztak.  

1931. július 13. A múzeum kezelésére megalakult az Országos Magyar Zsidó Múzeum 

Tudományos és Művészeti Egyesület, melynek alapszabályait a Belügyminisztérium 

134869/1931. számú rendelete hagyta jóvá, és amely átvette az IMIT feladatait. A 

múzeum állománya ekkor 2000 tárgyból állt. 
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1931 őszén elkészült az új – jelenlegi – épület a Dohány és a Wesselényi utca sarkán. A 

becsomagolt tárgyakat a Fővárosi Múzeum restaurátora, a képeket Kayserling Jolán 

festőművész restaurálta.  

1931. október 4. Perlmutter Izsák
669

 végrendeletének kelte, melyben ingatlanokat 

(rákospalotai villáját és az Andrássy út 60. alatti bérházát) és képeket hagyott a 

múzeumra.  

1931–32 Az első emeleti nagyterem üvegablakainak elkészíttetése adományokból.  

1932. december 26. Az új múzeumi kiállítás megnyitása az épület első emeleti 

termeiben. A vitrineket az épületet is tervező Faragó Ferenc tervezte. Az első teremben 

a magyar zsidó történelem tárgyait és dokumentumait, a második teremben a 

magánrégiségeket, a harmadik teremben pedig a zsinagógai szertartási tárgyakat 

állították ki. Mivel itt kevés a falfelület, ezért a Múzeum már ekkor törekedett arra, 

hogy a második emeletet is használhassa képtárának bemutatására. A Múzeum 

munkájába ebben az évben kapcsolódott be Fürst Aladár és Grünvald Fülöp, mindketten 

a Zsidó Gimnázium tanárai.  

1932 Az újjászervezett Múzeumban szisztematikusabbá vált a gyarapítás: Mandl Bernát 

által összeállított lista alapján József főhercegtől elkérték a palotájában lévő török 

hódoltság korabeli sírköveket, az esztergomi érsektől pedig azt a 3. századi sírkövet, 

melyet a Múzeum a „magyar zsidók nemesi oklevele”-ként értékelt. Ezt követően a 

sírkövön látható menóra lett a múzeum jelképe. Kérték a Mendel prefektusnak 

tulajdonított kard átengedését is Andrássy Gézától, de akkor még csak a tárgy 

fényképeit sikerült megszerezniük.
670

 A vidéki hitközségektől a zsinagógák felvételeit 

kérték, és lefényképeztették a Magyar Országos Levéltár zsidó vonatkozású okleveleit. 

A Pesti Chevra Kadisa valamennyi régi tárgyát letétbe helyezte a Múzeumban, ezeket 

külön szekrényben mutatták be. A családtagoktól megszerezték Vázsonyi Vilmos, 

Hirschler Ignác és Goldziher Ignác iratait.  

1933-ban a Múzeum állománya 160 tárggyal gyarapodott. Ebben az évben adták ki a 

Múzeum első képeslap-sorozatát, melyből az éves bevétel 10%-át tudták előteremteni. 

Felvették a kapcsolatot a németországi, londoni, oxfordi, clunyi gyűjteményekkel, és 

tervezték a Kaufmann gyűjtemény egyes kódexeinek fényképeztetését, kiállítását is – ez 
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 Perlmutter Izsák (Pest, 1866 – Budapest, 1932) festőművész.  
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 A kard végül 1951-ben került a gyűjteménybe, jelenlegi leltári száma: MZSML 64.1110.1–2 
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utóbbi nem valósult meg. A tervezett Történelmi Arcképcsarnok számára összeállították 

a zsidóság nagyjainak jegyzékét, majd módszeresen megszerezték portréikat. (Vadász 

Lipót és Katona Nándor portréját festtették meg ebben az évben.) 

1934 A Múzeum tárgygyarapodása ebben az évben 208 darab. Ekkor szerezték meg 

Löw Lipót ezüstkötésű Bibliáját.
671

 Fürst Aladár Kismartonban, Grünvald Fülöp 

Oroszváron, Rajkán, Rohoncon és Kőszegen gyűjtött, Munkácsi Ernő pedig 

Olaszországban kutatott. Ebben az évben merült fel először a történeti iratanyagból 

külön levéltár berendezésének terve.  

1935 A múzeum néhány tárgya szerepelt az Iparművészeti Múzeum „A régi Buda és 

Pest iparművészete” című kiállításán. Az Izraelita Országos Gyűlés tiszteletére 

„Kongresszusi” kiállítást rendeztek, melyhez megrendelték Mendel Jakab plakettjét.  

1936 Ebben az évben újabb képeslap-sorozat jelent meg, elsősorban a Történeti 

Arcképcsarnokban bemutatni tervezett portrék alapján. Szerepelt a lapokon Kohn 

Sámuel bronz mellszobra is, melyet fia, Kovács Géza kincstári főtanácsos anyagi 

támogatásával készíttettek el.  

1937 Elkészült a Múzeum ötvöstárgyainak leíró katalógusa, melyet Mihalik Sándor, a 

Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa készített. A kézirat végül nem jelent meg 

nyomtatásban. Grünvald Fülöp és Fürst Aladár elkészítették a történelmi tárgyak és 

dokumentumok katalógusát; ez sem jelent meg akkor, és a kézirat holléte sem ismert. A 

múzeum elfoglalta a Kultúrház második emeleti termeit is, ahol a „Történelmi 

Arcképcsarnok” és a „Perlmutter–terem” volt látható. Időszaki kiállításként bemutatták 

az „Olasz zsidóság egyházművészeti emlékei” című fotókiállítást, Munkácsi Ernő 

fényképeiből. A múzeum állománya ebben az évben 2950 tárgy.  

1938 Az első zsidótörvény megjelenését követően a múzeum megrendezte 

„Emancipációs kiállítás”-át, melyben az 1867–es emancipációs törvény 

megszületésének körülményeit és a magyar zsidók magyarosodását mutatták be, 

meglehetősen apologetikus felhangokkal.  

1939-1944 A múzeum adott helyet az OMIKE évente megrendezett Képzőművészeti 

Kiállításainak, melyen a diszkriminatív rendelkezések miatt máshonnan kiszorult zsidó 

                                                 

671
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képzőművészek állíthattak ki. A kiállított művek megvásárolhatóak voltak, néhány a 

Pesti Izraelita Hitközség anyagi támogatásával a Múzeumba került.  

1940 A múzeum átvette a Libanon című folyóirat kiadását, így a továbbiakban a 

Múzeum tudományos eredményeit itt publikálták. A megszűnő vidéki hitközségek 

tárgyai anyagának múzeumba helyezése érdekében vidéki gyűjtőkörutakat terveztek, 

ennek eredményeképpen került a gyűjteménybe a keszthelyi és a zsámbéki közösség 

történeti iratanyaga. Ugyancsak ebben az évben gyűjtötte be Balázs György az erdélyi 

(bözödújfalusi) szombatosok néhány tárgyát, és a náznánfalvi zsinagóga fa-paneljeit. 

Megjelent a múzeum tervezett családtörténeti sorozatának első kötete, a Munk–

Felsenburg család geneológiája. (További kötetek végül nem jelentek meg a 

sorozatban.)  

1942 Löw Lipót kiállítás az 1848–as forradalom és szabadságharc tábori rabbijának 

emlékére, aki elsők között hirdette a zsidók emancipációjának és magyarosodásának 

szükségességét.  

1942 A fenyegető légkörben a gyűjtemény egy részét Tápay-Szabó Gabriella és 

Oberschall Magda segítségével a Magyar Nemzeti Múzeum pincéjében rejtették el. A 

gyűjtemény ekkor 3800 tétel, több mint 5000 darab volt.  

1943 Kiss József emlékkiállítás a költő születésének 100. évfordulóján, a miskolci Kiss 

József Múzeum közreműködésével.   

1943 A gyűjtemény még el nem rejtett értékeit a Belvárosi Takarékpénztár széfjében 

helyezték el – ezek a háborús fosztogatások miatt nem kerültek elő többé. 

1945 A felszabadulást követően a Múzeum felmérést készített a vidéki közösségek 

tárgyi örökségéről, a zsinagógákról és a temetőkről.  

1947. július 4. A múzeum újranyitása Ortutay Gyula, művelődési miniszter, és Joe 

Schwartz, a Joint magyarországi igazgatója jelenlétében.   

1949–ben két kiállítást rendeztek: „ A széder művészete”, „A 90 éves Dohány utcai 

zsinagóga” szerveztek, s a zsinagógatörténetihez színvonalas kiadvány is készült. 

1950–ben a zsidó közösség vezetői állami nyomásra elfogadták a Magyar Izraeliták 

Egységes Szervezetéről szóló szabályzatot, melyben a zsidó felekezet valamennyi 

korábbi egyesülete és önálló intézménye egyesült, létrehozva a Magyar Izraeliták 

Országos Képviseletét (MIOK). Az új szervezetben a múzeum korábbi önállósága 
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megszűnt, s új néven: „Országos Magyar Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény” a 

MIOK intézménye lett. A Múzeum igazgatója, Naményi Ernő Párizsba emigrált.  

1951 A Joint anyagi támogatásával megszerezték az Andrássy gyűjteményből azt a 

díszkardot, mely a magyar zsidó történeti hagyomány szerint Mendel prefektus 

díszkardja volt, s mely a Múzeum alapításától kezdve szerepelt a megszerzendő tárgyak 

listáján. Az év folyamán a gyűjtemény 238 tétellel, 600 darabbal bővült.  

1955 A Múzeum két diák, az egyetemista Löwinger István és a rabbinövendék 

Schmelczer Kornél
672

 segítségével felmérte a Dunántúlon fennmaradt zsidó műemlék–

állományt, lefényképeztette a megmaradt zsinagógákat, és a megmaradt iratanyagot, 

tárgyakat igyekezett megszerezni a múzeum számára.
673

 Az év során a gyűjtemény 99 

tétellel, 300 darabbal bővült. A Múzeum teljes leltározott állománya az év végén 5055 

tétel.  

1955–ben a múzeum fűtőtestjeit a Zsidó Kórház számára leszerelték. Ezt követően az 

1980–as évek végének rekonstrukciós munkálataiig a múzeum télen fűthetetlen volt, s 

így természetesen sem a múzeumi munka, sem pedig a kiállítások látogatása nem volt 

lehetséges. 

1957 Naményi Ernő halála Párizsban.  

1959 nyara Benoschofsky Ilona kéziratban maradt tervezete a Rumbach utcai 

zsinagóga múzeummá alakítására.  

1960 „Szolgaságból szabadságba” címmel kiállítás nyílt a magyarországi holokauszt és 

a felszabadulás történetéről. A kiállítást összeállította Benoschofsky Ilona.  

1960-1961 A Múzeum (Grünvald Fülöp) részt vett a Sopronban feltárt középokori 

zsinagóga és mikve ásatási munkálatai során előkerült leletanyag feldolgozásában, 

ismertetésében. A látogathatóvá tett középkori zsinagógában berendezett kiállításhoz a 

Múzeum tárgyakat kölcsönzött.  

1962 nyara Grünvald Fülöp eltávolítása a Múzeum éléről. Az új igazgató 1963-tól 

Benoschofsky Ilona.  

1963 februárjában a hitközség számvevőszéke, valamint az Állami Egyházügyi Hivatal 

kérésére a Művelődési Minisztérium Múzeumi Főosztálya vizsgálta a múzeumot. 

                                                 

672
 Ma Menachem Schmelzer, a new yorki Jewish Theological Seminary professzor emeritusa.  

673
 Felmérésük eredményeit lásd: Toronyi Zsuzsanna, szerk.: A zsidó közösségek öröksége. Budapest: 

Magyar Zsidó Levéltár, 2010. pp. 93–113.  
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1964. január 3. Grünvald Fülöp halála.  

1964-1965 A Múzeum állományának – részleges – újraleltározása.  

1965 A Dohány utcai sírkert rendezése.  

1966. október Perlmutter emlékkiállítás a Múzeum második emeleti kiállítóterében.  

1972 A Magyar Zsidó Levéltár megnyitása az Országos Rabbiképző Intézetben.  

1984. május 14. A múzeum új állandó kiállításának megnyitása a magyarországi 

deportálások negyvenedik évfordulóján, és Zana István Kegyeleti emlékfalának 

megnyitása a sírkertben.   

1993. december A Múzeum szinte teljes kiállított anyagának elrablása. A tárgyak 1994 

nyarán kerültek meg, többségük épségben. Benoschofsky Ilona kórházba került, s ezt 

követően már nem tudta ellátni múzeumigazgatói feladatait.  

1994 A múzeumi gyűjtemény egyesítése a Magyar Zsidó Levéltárral, az intézmény új 

neve: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár.  

1994-2008 között a Múzeum az állandó kiállítás változatlanul hagyása mellett számos 

sikeres időszaki kiállítást rendezett. Az igazgató, Turán Róbert értékelése szerint ezek 

összessége adja majd azt a tudást, mely alapján megfogalmazható lesz a 21. századi új 

állandó kiállítás.  

2010-2012 A Goldmark terem épületének felújítása a Magyar Zsidó Levéltár 

állományának befogadására, raktár és kutatóterem kialakítása. 
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Héber szövegek mutatója
674

 

 

ציצית ואלו הן תשמישי קדושה דלוסקמי ספרים תפילין ומזוזות ואלו הן תשמישי מצוה סוכה לולב שופר 

ת ונרתיק של תפילין ורצועותיהן''של ס  ותיק 

Ezek a micvákat segítő eszközök: sátor, lulav, sófár, cicit; és ezek a szentséget szolgáló 

eszközök: könyvek, tfilin, mezuza, a tóratekercs doboza és a tfilin tokja és szíjai. (TB 

Megila 26b)  

 

תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים פרכתועשית   

Készíts függönyt kék bíborból, piros bíborból, karmazsinból és sodrott bissusból, 

kötőmunkával készítsék azt, lérubokkal. (2 Mózes 26:31) 

 

ל־הארן מלמעלה ואל־הארן תתן את־העדת אשר אתן אליךע הכפרתונתת את־  

És tedd a födelet a ládára fölülről, a ládába pedig tedd a bizonyságot, melyet neked 

adok. (2Mózes 25:21) 

 

נזר־הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה׃ ציץויעשו את־  

„A szent koronához való lapot is megcsinálák tiszta aranyból, és felírák rá a 

pecsétmetsző módjára: Szentség az Úrnak.” (2Mózes 39:30) 

 

 ויעש את־החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃

Készítette a melldíszt kötőmunkával, az éfód munkája szerint, aranyból, kék bíborból, 

armazsinból és sodrott bissusból, négyzetes volt, kettősen csinálták a melldíszt, arasznyi 

a hossza és arasznyi a szélessége, kettősen. (2Mózes 39:8) 

 

ד תיק שהוכן לספר תורה והונח בו וכן המטפחות והארון והמגדל שמניחין בו ספר תורה אף על פי שהספר 

ק וכן הכסא שהוכן להניח עליו ספר תורה והונח עליו ספר תורה הכל תשמישי קדושה הן ואסור בתוך התי

לזרקן אלא כשיבלו או כשישברו נגנזין. אבל הבימות שעומד עליהן שליח ציבור ואוחז הספר. והלוחות 

                                                 

674
 A szövegben nem, vagy csak részlegesen közölt héber vallástörténeti szövegek, a főszövegbeli 

megjelenés sorrendjében. A bibliai idézetek magyar fordítása az IMIT bibliafordítása alapján: Biblia, 

Makkabi Kiadó, 1994.  
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תורה לנוי וכיוצא בהן שעושין לספר  וכן רמוני כסף וזהבשכותבין בהן לתינוק להתלמד אין בהן קדושה. 

 :תשמישי קדושה הן ואסור להוציאן לחול אלא אם כן מכר אותן לקנות בדמיהן ספר תורה או חומש

A következők mind szent tárgyak: a Tóratekercs tárolására szolgáló tároló, amelyben a 

tekercs van, a szék, melyre a tekercset elhelyezik, - ezeket tilos kidobni, hanem ha 

eltörnek van megsérülnek, el kell őket temetni. Ellenben az emelvény, melyen a hazan 

áll, amikor a Tóratekercset tartja, és a táblákat amivel a gyerekeket tanítja, nem szent 

természetűek. Hasonlóképpen, a Tóra díszítésére készített ezüst és arany gránátalmák 

szentek, melyeket nem szabad profán célra használni, kivéve, ha azért adják el őket, 

hogy új Tóratekercset vásároljanak. (Majmonidész: Misné Tora, Szefer Tora, X:4)  

 

תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דברגביע הכסף ואת־גביעי   

Serlegemet pedig, az ezüst serleget tedd a legkosebbik zsákjába Az én poharamat pedig, 

az ezüst poharat, tedd a legkisebbik gabonazsákjának szájába, meg gabonájának árát…  

(1Mózes 44:2) 

 

 אטרף בקלפי והעלה שני גורלות

 … és megfogta a sorsoló dobozt… (Misna, Joma 4:1)  

 

 שלושה כתרים הם: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהן

Három korona van: a Tóra koronája, a papság koronája és a királyság koronája – de a jó 

név koronája mind fölött. (Pirke avot 4:13) 

 

חד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם־ יכין ושם השמאלי בעז׃ סיקם את־העמודים על־פני ההיכל א  

S felállította az oszlopokat a templom előtt, egyet jobbról s egyet balról, s elnevezte a 

jobbról valót Jákhinnak s a balról valót Bóaznak. (2Krón 3:17)  

 

שי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו־בית לדוד׃וישלח חירם מלך־צר מלאכים אל־דוד ועצי ארזים וחר  

És küldött Chirám, Czór királya, követeket Dávidhoz, meg czédrusfákat, famiveseket és 

építő kőmíveseket, és házat építettek Dávidnak. (2Sám 5,11) 

 

 עץ־חיים היא למחזיקים בה

„Élet fája az a hozzá ragaszkodóknak” (Példabeszédek 3:18)  
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ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על־ארן העדת את כל־אשר אצוה אותך 

 בני אל־ ישראל 

És én találkozom ott veled és elmondom neked a födélről, a két kerub közül, melyek a 

bizonyság ládáján vannak, mindazt, amit neked megparancsolok, Izrael fiaihoz. (2 

Mózes 25:22) 

 

וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים; ורץ כצבי; וקל כנשר; הוי עז כנמר  

légy erős, mint a párduc, könnyűszárnyú, mint a sas, fürge mint a szarvas és bátor, mint 

az oroszlán, mennyei atyánk, teremtőnk akaratának teljesítésében. (Misna, Avot 5:20.)  

 

דתניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר 

„ ”תורה נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאיןוכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה   

Dicsőítsd a parancsolatok megszépítésével: készíts szép sátrat, szép lulavot, szép sófárt, 

és szép cicitet, és szép tóratekercset, legyen írva az Ő neve szép tintával, jó tollal, 

képzett írnokkal, és legyen betekerve szép textilbe. (TB Sabat 133b)  

 

 

׃כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת־קדש הואויאמר אל־תקרב הלם של־נעליך מעל רגליך   

(…) oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld az. (2Mózes 

3:5)  

 

הפיצך יהוה אלהיך שמה׃ושב יהוה אלהיך את־שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל־העמים אשר   

Akkor visszahozza az Örökkévaló, a te Istened foglyaidat és irgalmaz neked, és 

visszahozván, újra összegyűjt téged mind a népek közül, ahova elszórt az Örökkévaló, a 

te Istened. (5Mózes 30:3)  

 

ֵחרּוֵתנּו. וְּ  ׁשוָפר ָגדול לְּ ַקע בְּ ַקֵבץ תְּ פות ָהָאֶרץ. ָברּוְך ַאָתה ה', מְּ ַבע ַכנְּ ֵצנּו ַיַחד ֵמַארְּ ַקבְּ ַקֵבץ ָגֻלּיוֵתינּו. וְּ שא ֵנס לְּ

ֵחי ַעּמו ִישָרֵאל  :ִנדְּ
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Zendítsd meg a nagy harsonát fölszabadításunkra és emelj lobogót összegyűjtendő a 

száműzötteket, egyesíts bennünket a föld széléről; dicsértessél Örökkévaló, aki egyesíti 

népének Izraelnek szétszórtjait. (Amida ima, 10. áldás)
675

  

 

 ה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו''ש וב''ר אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב''א

ה ''יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב  

„Rabbi Abba mondta Smuél nevében: Három éven át vitatkozott Sámmáj iskolája és 

Hillél iskolája. Sámmáj iskolája azt mondta: a halaha a mi nézeteink szerint van. Ekkor 

megszólalt a ’bat kol’ (égi hang): mindkettőtök szavai az élő Isten szavai, de a törvény 

Hillél iskolája szerint van.” (TB Eruvin 13b)   

                                                 

675
 Hevesi Simon fordítása. Imádságos könyv. Fordította Hevesi Simon. Budapest: Schlesinger, 1913. pp. 

68–69.  
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100 év – 100 tárgy: Példák a múzeumi leltár-rekonstrukcióhoz   

Ketuba 

ltsz. 64.1250 

Verona, 1681 

pergamen, tinta, quadratírás 

 

Eredeti leltári száma: 1 

Vásárlás a Bassevi von Trauenberg család hagyatékából, 1910 

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

 

Kaufmann Dávid fényképe 

ltsz. 66.25 

Koller Károly felvétele  

Budapest 1899 k.  

albumin 

 

Eredeti leltári száma 10 

Gomperz Róza adománya, 1910  

Múzeum levelezése, MZSML VIII-1-2. 51/1910.  

 

Haftara tekercs 

ltsz. 64.254 

Gerson szófer 

Prossnitz, 1732 (ma: Prostejov, Csehország)  

Aharon Móse ben Iszerl adományozta a zsinagógának 

pergamen, tinta, quadratírás  

 

Eredeti leltári száma: 13 

Mezey Ferenc ajándéka, 1910 

Egyenlőség, 1910. július 31: 7–8 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

 

Tóradísz (rimonpár) 

ltsz. 64.378 

Angelo Scarbello D'Este  

Padua, 1701 

Részben aranyozott ezüst, trébelt, vésett, öntött díszekkel 

 

Eredeti leltári száma: 16 
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Lajta Béla ajándéka, 1910 

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

Régi tárgyleíró-karton, MZSML XIX-278. 

Vasárnapi Újság, 58. évf. 42. sz. (1911. október 15.) 842. p.  

„A Múzeum–bizottság jelentése. (gyarapodási lista a jelentés végén)”, IMIT Évkönyv, 

(1911): 376–384 

Kohlbach Bertalan: „A Magyar Zsidó Múzeum”, In: Múlt és Jövő (1912): 40.  

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, A/II/1 

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 99. tétel  

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 19. tétel  

Dávid Katalin: Magyar egyházi gyűjtemények kincsei. Budapest: Corvina, 1981. 71. 

tétel 

 

Tóravért 

ltsz. 64.403  

Fridericus Becker  

Pozsony, 1810 

ezüst, trébelt, vésett  

Weisz I. Jászberény ajándéka, 1910 

 

Eredeti leltári száma: 23 

Egyenlőség, 1910. július 24: 7–8 

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, A/IV/4 

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 104. tétel 

 

Fényképek 

ltsz. 64.1779 

Wolf Sándor  

Kismarton, 1910 körül 

fekete-fehér fotó  

 

Eredeti leltári száma: 44b 

Wolf Sándor (Kismarton) ajándéka, 1910 

Fürst Aladár: „Wolf–múzeum és országos Levéltár Kismartonban” Múlt és Jövő (1912): 

257–259. 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915-1916. C/f/92 
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Imakönyv 

ltsz. 64.631 

Samuel Dreznitz  

Nikolsburg, 1740 

pergamen, tollrajz  

 

Eredeti leltári száma: 55b 

Pap Dávid ajándéka, 1911.  

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

Beragasztott ex-libris Pap Dávid nevével 

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 197. tétel 

 

Hanukai menóra 

ltsz. 64.1167 

lengyel, 18. század vége  

sárgaréz, öntött  

 

Eredeti leltári száma: 109 

Winterberg Gyula ajándéka, 1910 

Egyenlőség, 1912. március 17: 9 

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

Régi tárgyleíró-karton, MZSML XIX-278. 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, A/II/15 

Múlt és Jövő, (1915): 284. (illusztráció)  

Kohlbach Bertalan: „Vallásrégiségek múzeumunkban” Múlt és Jövő (1915): 294-296. 

Képeslapon (1933): MZSML, XXIV-H-K595 

 

Thomán Imre törzsorvos iratai 

ltsz. 64.1939 

Komárom, 1849 

papír, nyomtatott, kézírás 

 

Eredeti leltári száma: 116 

Székely Albert (Sátoraljaújhely) ajándéka, 1910 

Múzeum levelezése, MZSML VIII-1-2. 27/1910. 

Tárgyon szerepel az eredeti leltári szám.  
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Tóravért 

ltsz. 64.387 

magyar, 19. század  

aranyozott vörösréz, ezüstfiligrán, email díszekkel  

 

Eredeti leltári száma: 119 

Winterberg Gyula ajándéka, 1910 

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, A/II/11 

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 107. tétel  

 

Rabbiszerződés 

64.1674 

Perls Mayer Szatmár megyei rabbi szerződése  

Nagykároly, 1835 

papír, tinta, viaszpecsét 

 

Eredeti leltári száma: 125 

Szabolcsi Miksa ajándéka, 1910  

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

Weisz Miksa: Történeti és kultúrtörténeti emlékek a Magyar Zsidó Múzeumban 

(okiratok, kéziratok, nyomtatványok stb.) Múlt és Jövő (1915): 288–289. 

 

Bekötési tábla 

ltsz. 64.685 

Holland, 18. század 

ezüst, trébelt 

A bekötött könyv: Zsoltárok, David Kimchi magyarázatával. Megjelent Amsterdam, 

1778–1837. Sapira M. rabbi tulajdona. 

 

Eredeti leltári száma: 131 

báró Kohner Adolf ajándéka, 1910 

Egyenlőség, 1910. július 24: 7–8 

A Múzeum–bizottság jelentése. (gyarapodási lista a jelentés végén), IMIT Évkönyv 

(1911): 376–384. 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, E/7 

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 159. tétel 

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 143. tétel 
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Hanukai menóra 

ltsz. 64.284 

Adler Fülöp  

Óbuda, 1864 

ezüst, trébelt 

 

Eredeti leltári száma: 132 

Mezei Ferenc útján a Schlesinger család hagyatékából, 1911 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

Régi tárgyleíró-karton, MZSML XIX-278. 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, A/III/b/32 

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 129. tétel 

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 112. tétel 

 

Hanukai menóra 

64.261 

Pozsony 

sárgaréz  

 

Eredeti leltári száma: 134 

Vásárlás, 1911 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

Régi tárgyleíró-karton, MZSML XIX-278. 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, nem 

megállapítható tétel  

 

Pecsétnyomók 

ltsz. 64.1048 

Magyarország, 19. század  

Sárgaréz és ón eredetik, gipsz- és viszalenyomatok  

 

Eredeti leltári száma: 146.a-e 

Spitzer Mór ajándéka, 1912 

Mandl Bernát: „Zsidó pecsétek és érmek”, Múlt és Jövő (1915): 304. 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, B/I/a/11 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 
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Fűszertartók 

ltsz. 64.191, 64.203  

Lengyel, 19. század 

ezüst, öntött, trébelt, vésett 

 

Eredeti leltári száma: 155, 156 

Vásárlás, 1912 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

Fabó Bertalan katalógushoz készített kézírásos listája, leltári számokkal. MZSML VIII-

1-3.1 

Régi tárgyleíró-karton, MZSML XIX-278. 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, nem 

megállapítható tételek  

Múlt és Jövő, (1915): 284. (illusztráció) 

Múzeumi képeslapon (1933) MZSML, XXIV-H-K-szn. (csak a 64.191-es)  

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 76, 78 tételek 

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 71. tétel (csak a 64.203-as) 

 

Amulett 

ltsz. 64.575 

Itália 1870 

ezüst, öntött, vésett,  

 

Eredeti leltári száma: 187 

báró Dirsztay Béla ajándéka, 1912 

N.N. „Báró Dirsztay Béla ajándékai a Magyar Zsidó Múzeumnak”, Múlt és Jövő 

(1912): 457. 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 

A Magyar Zsidó Múzeum katalógusa. I–II. In: IMIT 1915. külön füzetben, A/IV/3  

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 155. tétel 

 

Hanukai menóra 

ltsz. 64.276 

Bécs, 1853 

ezüst, trébelt, vésett 

 

Eredeti leltári száma: 1066 

özv. Leiner Sámuelné, Újpest ajándéka, 1917  

Egyenlőség 1917. június 2: 16. 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2 
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Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 116. tétel 

 

Biblia ezüst kötésben 

ltsz. 64.612 

A pápai zsidók ajándéka Löw Lipótnak  

AW mester  

Bécs, 1850 

ezüst, trébelt, vésett  

 

Eredeti leltári száma: 2761 

Fleischer György ajándéka, 1935  

Naményi Ernő levelei a Löw családnak a Biblia megszerzése érdekében, 1935. május 

MZSML VIII-1-2, 1935.  

„Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása 1934. július 1. – 1935. június 30.”, 

IMIT Évkönyv (1935): 354-361. 

Mihalik Sándor: A Magyar Zsidó Múzeum ötvösművei. Kézirat. [1937] Magyar Nemzeti 

Múzeum adattára, 156. tétel  

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 145. tétel 

 

Fedeles serleg 

ltsz. 64.163 

Tevan Margit 

Budapest, 1937 

ezüst, trébelt 

 

Eredeti leltári száma: 3389  

Naményi Ernő ajándéka, 1939 

Naményi Ernő: „Tevan Margit szertartási eszközei”, Múlt és Jövő (1936): 73. 

Fedelének belső felirata: „Dr. Naményi Ernőnek az Ezsájás Társaság lelkes és 

fáradhatatlan pásztorának hálás ragaszkodással barátai 1937.XII. 16” 

Az 1939-es gyarapodási listában nem szerepel, de a tárgyon szereplő eredeti leltári szám 

és a belső felirat alapján azonosítható.  

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 

1985. 18. tétel 

 

Zsinagóga fapanelek 

ltsz. 66.8  

Náznánfalva, 1747 

festett fa  

 

Eredeti leltári száma: 3591 
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Múzeumi gyűjtést követően a Marosvásárhelyi hitközség ajándéka, 1941 

Régi leltárkönyv-töredék, MZSML VIII-1-3.2  

Beszámoló Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Évi Közgyűléséről, 1941. MZSML 

VIII-1-3. 87.126 

Balázs György: „A náznánfalvi fazsinagóga”, Libanon (1941): 80-82; (1942): 21-23. 

 

Kunmadarasi zsinagóga alapító okirata 

ltsz. X-54.  

Kunmadaras, 1941 

papír, tinta, kézírás  

 

Eredeti leltári száma: 5446 

Kunmadarasi hitközség ajándéka, 1958 

Régi leltári szám, az adományozó és az adományozás éve szerepel a dokumentumon.   
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