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SK I Á L L Í T Á

Még a rendszerváltás előtt, 1984-ben avatta fel Mik-
lós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke azt 
a régi, állandó tárlatot, amely „krisztusi kort” ért 
meg, mivel harminchárom éven át kereshették fel az 
érdeklődők. Ideje volt az átrendezésnek! Most szep-
temberben bármiféle ünneplő összejövetel, megnyi-
tó beszéd és szalagátvágás nélkül „Tamid: Mindig” 
címmel megnyílt a korábbi kiállítás felfrissített és 
korszerűsített változata. A budapesti, erzsébetvá-
rosi Dohány u. 2-ben most is nagyjából ugyanany-
nyi – több mint háromszáz – tárgyi emlék tekinthető 
meg, de természetesen merőben más környezetben 
és elrendezéssel. Az új válogatást turistacsoportok 
társaságában mutatták be a média képviselőinek. 

Amint azt Toronyi Zsuzsanna, az MZsML igazga-
tója, a kiállítás kurátora elmondta, tudatosan van-
nak jelentős átfedések a régi és a mostani törzsanyag 
között, de sok, eddig még sohasem látott tárgy is 
helyet kapott. Az időnkénti cserélgetést a közeljö-
vőben is folytatni tervezik, amit hathatósan segít 
a tárlósorok lego-elemekként változtatható, moz-
gatható polcrendszere. A múzeumokat korábban 
„a múzsák csarnokának” tekintették, és itt a „szen-
tély-áhítat” érzetét csak tovább fokozta a zsinagóga 
szomszédsága. A gyökeres szemléletváltozást jelzi 
egyebek mellett a merítés szélessége is. A patinás, 
ezüstműves hanukkai menórák eredeti, szertartá-
sos rendeltetésük szerint Majoros Károly gyönyörű, 
színes üvegablakainak fülkéibe kerültek. Ezek mai, 
amatőr kézzel összeeszkábált „házilagos kivitele-
zésű” változatai is jelen vannak, például a kopott 
étkészletből, a pléh sütőformából, vagy a luggatott 
rézlemezből készült. Külön vitrint kaptak a giccses 
emléktárgyak is, mint a tengeri kagylókra vésett Dá-
vid-csillag vagy héber felirat, az újévi képeslapok, 
a zsidó nyelvű mellett magyar, német, vagy angol 
jókívánságokkal. Az előtérben a szó szoros és át-
vitt értelmében egyaránt fajsúlyos objekt fogad, egy 
közel fél tonnás, embermagasságú zsidó sírkő a III. 
századi, római fennhatóság alatti Pannóniából. Ez 
a múlt század fordulóján került elő a Duna eszter-
gomi szakaszánál. Előbb a prímási palota kertjében 
állították ki, majd 1933-ban Serédi Jusztinián herceg-
prímástól sikerült megvásárolni az intézmény szá-
mára. Júda és Kasszia görög feliratú kőtömbjén egy 
ősi jelkép, a zsidó menóra (hétágú gyertyatartó – a 
szerk.) körvonala rajzolódik ki, jellegzetes példája-
ként annak, hogy mennyire régi gyökerei vannak 
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ebben a térségben a héber hagyományoknak. A 
többnemzetiségű együttélés másik képviselőjeként 
látható a kiállításon az 1695-ös Amszterdami Hag-
gada is. Ennek szövegét a magyar Misztótfalusi Kis 
Miklós mívesen kidolgozott betűkészletével nyom-
tatták, amelyet a szállítási nehézségek miatt eladott, 
amikor véglegesen visszatért Kolozsvárra. A nyom-
dakészlet metszése olyan sikeres lett, hogy szép 
betűtípusának megnevezése mindmáig az „amsz-
terdami betű” maradt. A kötet holland illusztráto-
ra – Abraham ben Jakob – a munkafolyamat során 
protestáns hitéről áttért a zsidó vallásra. Az általa 
komponált képekhez ihletforrásként híres honfitár-
sa – Matthaeus Merian – rézmetszeteit választotta 
az Icones Biblicae korabeli kiadásából. Nem vélet-
len tehát, hogy az itt őrzött eredeti példány a széder 
este ábrázolásánál a szóban forgó protestáns ima-
könyv közismert utolsó vacsora jelenetét vette át, 
csupán a szereplők öltözékét változtatta a korabeli 
holland-zsidó viseletre: a jellegzetes kaftánra, ka-
pucnira vagy a csúcsos kalapra…

Az új tárlat hangsúlyos és jelképi eleme egy-egy 
hatalmas, függőleges fehér henger, amelyet a kiállí-
tás elején az időnek, a végén pedig a térnek szentel-
tek. Az idő-henger főszereplője az ógörög és római 
pogány mitológiai csillagjegyek égisze alatt a Luah. 
Ez a tradicionális luniszoláris (a holdhónapokon ala-
puló holdévet a napév hosszához igazító – a szerk.) 
zsidó kalendárium. A zsidó hónapok holdújulástól 
a másik újholdig tartanak, amiket speciális imarend 
köszönt. Az 1739-es kis alkalmi imakönyvet a Kid-
dus Levana (újhold megáldása) jelenetének színes 
miniatúrájánál nyitották ki. Az előtérben dombtetőn 
imádkozó zsidó férficsoport, háttérben városfal, bás-
tyák, mögöttük templomtornyok láthatók. Nagyká-
rolyban (ma a romániai Carei) Perls Mayer Szatmár 
megyei rabbi 1835-ös szerződésén a napjainkban is 
közkedvelt Mazal Tov! (Jó szerencsét!) kívánságot ol-
vashatjuk. Az amúgy is rendkívül díszes héber kézí-
rást még napraforgómintákkal is ékesítették. Célsze-
rű – egyben sokatmondó – az 1848-as Első Magyar 
Zsidó Naptár és Évkönyv, amely az emancipálódó 
polgárság igényeinek megfelelve, az izraelita ünne-
pek mellett éppúgy feltünteti a katolikusokat, mint 
a protestánsokat, hogy az integrálódó zsidó közös-
ség tagjai számon tarthassák máshitű honfitársaik 
időbeosztását is. A zsidó otthon témakörű tárlóban 
első világháborús relikviát tettek közszemlére, egy 
háromnyelvű – magyar-német-héber – Házi áldást 
(Haus-segen), melyen „Zur Erinnerung von Samuel 
Wulkan im Kriege 1914-15-16” vagyis Samuel Wul-
kan emlékére, többek között „Gottes Gabe is (sic!) ein 
glückliches Dasein” felirat, illetve az „Áldva légy Te 
Örökkévaló, ki megáldja Izráel népét békével!” szö-
veg olvasható. Ez is azt példázza, hogy a zsidó hit 
nemcsak vallás, hanem az egész életmódot, a min-
dennapokat átfogó rendszer. A terem másik végé-
ben szorosan idekapcsolódik Ámos Imre grafikai so-
rozatához (Sátoros ünnepek, 1933) köthető, egyidejű 

olajképe. Ezen az imaruhás férfi a Szukkot napjának 
négy kötelező növényéből – pálma, mirtusz, fűzfa 
és az etrog nevű citrusféle gyümölcsös ágából – ké-
szült csokrot tart a kezében, amit az áldás felolvasá-
sa után meglenget a négy égtáj felé, annak jelzésére, 
hogy Isten mindenütt jelen van.

A tárlat záró részén a tér-henger a zsidó diaszpóra 
kultúrájának nagyvilágban történt elterjedését ábrá-
zolja, s a földrészek kör-térképe mellett a kisebb-na-
gyobb ablakokban olyan ereklyéket vonultat fel, 
mint az 1764-ben készült, kézfejben végződő ezüst 
tóramutató vagy a Budán, az Egyetemi Nyomdá-
ban 1850-ben kinyomtatott Tisa Beavra gyászének a 
jeruzsálemi szentély lerombolásáról. Szintén az el-
pusztult kegyhelyet, annak oszlopait idézi az ezüst-
szálakkal mintázott tóradísz rimon-pár (melyeket 
a tóratekercs rúdjának végeire szokás rögzíteni – a 
szerk.). Ezek a biblikus szőlőindával körbefuttatott 
kegytárgyak Galíciából kerültek Óbudára, a zsidó 
közösségek vándorlásának emlékeként.

Beregi Ármin budapesti mérnök, Dob utcai lakos 
1921-ben Tel-Avivba ment, hogy szaktudásával se-
gítse az 1909-ben alapított új zsidó várost. Szabad-
idejében amatőr régészként ásatásokat folytatott és 
olyan ókori zsidó emlékeket hozott a felszínre, mint 
például a kiállított kis mázatlan cserép olajmécses. 
1933-ban teljes gyűjteményét a múzeumnak adomá-
nyozta. A „civil-kurázsi” szép példája, hogy 1943-
ban két bátor muzeológus – Tápayné Szabó Gabriel-
la és Bárányné Oberschall Magda – a zsidó múzeum 
egyes, faládákba csomagolt kincseit elrejtette a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum pincéjében. Így maradhat-
tak az utókorra a korábban említett ereklyék is.

A múzeum a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége tulajdonában van, amelynek elnöke – 
Heisler András – a sajtóbemutató jó házigazdájaként 
beszámolt arról is, hogy a múlt idézésével nemcsak 
a mának szólnak, hanem a jövőt is építik. 2019-
re tervezik a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga 
megnyitását, amelyben szakrális és kiállítási teret 
egyaránt terveznek, s különös tekintettel lesznek a 
gazdag képzőművészeti gyűjteményre. Még ennél is 
érdekesebb egy nemzetközi projekt, amelyhez eddig 
a kismartoni (eisenstadti) és a pozsonyi (bratislavai) 
zsinagóga, valamint a bukaresti zsidó múzeum és 
nemrég az athéni is csatlakozott. Ez a közép-európai 
regionális terv nem múzeumot alapít saját gyűjte-
ménnyel, hanem egy befogadó kiállítási intézményt 
hoz létre a vándorló vendégtárlatoknak. Csallóköz 
szívében, Dunaszerdahelyt (a szlovákiai Dunajská 
Streda járásszékhelyen) kívánják megvalósítani. A 
zsidóság a XVIII. század elején nagy számban tele-
pült oda, s Közép-Európa egyik jelentős hitközségé-
vé nőtte ki magát. A Pálffy család támogatásával – a 
katolikus templom szomszédságában – zsinagógát 
is építettek, a lakott területen kívül pedig izraelita 
temetőt alakítottak ki, amely a sikabonyi városrész 
(Malé Blahovo) mellett ma is létezik.  

W. I.  


