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Tórapólya

A tórapólya a Mózes öt könyvének szövegét tartalmazó tóratekercs pergamenjének rögzítésére szolgál. A hagyomány szerint
az jszülött fi gyermekek körülmetélésekor használt pólyát négy
részre szabták, hosszú csíkká varrták össze, majd kihímezték,
és a zsinagógának adományozták. Használatuk a francia és német
területeken a legelterjedtebb, Magyarországra csak a délnémet
és morva területekről bevándorlók hozták magukkal. z 1 80ban,
Morvaországban készült „wimpel” a díszített tórapólyák szép példánya. betűket feltehetőleg gyakorlott szófer (tóramásoló) rajzolta elő, majd a hímző virágokkal, növényi indákkal, geometrikus
formákkal és koronákkal díszítette őket. gyakorlatnak megfelelően a órát és a huppát (esküvői sátor) szimbolikusan is megjeleníti a szöveg.
órát kinyitott tóratekerccsel, melyen a hímzett felirat Mózes
tórája az igazság, a huppát pedig két oszlopra helyezett baldachin alá hímzett
Mazal Tov (jó szerencsét ) és kisebb betűs menyasszony és vőlegény feliratokkal. z esküvői sátor rajza mellé a huppák hagyományos feliratát hímezték
„Vígság hangja és öröm hangja, vőlegény hangja és menyasszony hangja.” (Jeremiás 33 11)
II. JÓZSEF rendeletben kötelezte a zsidókat a német nyelvű
családnév felvételére ezzel egyértelműen a német nyelvhez
és a németséghez kapcsolta őket, továbbá egyszer s mindenkorra meghatározta a magyarországi zsidóság névkészletét.

1780
1780

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN a pozsonyi reformországgyűlésen felajánlotta
minden jószágának egyévi jövedelmét – hatvanezer forintot – a Magyar
udós ársaság (azaz a Magyar udományos kadémia) létrehozására,
a nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása szent céljára .
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Zsidóösszeírás, 1827

1703-tól Pest városának joga volt
a zsidókat és a cigányokat nem beenged ni falai közé. Csak a több napig
tartó országos vásárokra érkezhettek
zsidók, évente négyszer. Mivel éjszakára nem maradhattak a városban,
szállásukat és kóser étkeztetésüket
a városfalakon kívül eső, akkoriban
kiépülő erézia külvárosban volt
a legegyszerűbb megoldaniuk. z r
szágút (ma: Károly körút) és a Király
utca sarkán álló hatalmas bérházban –
az rczyházban – alakult ki a pesti
zsidó közösség magja. 1795-ben
az óbudai rabbi fennhatósága alatt

zsinagógát is berendezhettek. Ugyan II. József 1781-es rendelete értelmében már városokban
is lakhattak, ám a zsidókat sújtó extra adók még a 19. század közepéig fennmaradtak.
z adók felosztásához szükségessé vált a zsidó népesség nyilvántartása. z 182 ben készített héber betűs, német nyelvű összeírás házanként rögzítette a városban lakó zsidók adatait.
záz oldalon 85 családot tüntettek fel, többségük a erézvárosban élt. z összeírásból megismerhetjük a családfő foglalkozását, a családtagok születési helyét, életkorát, jogállását és
anyagi viszonyait. Feltüntették a gyerekeket és a családdal élő cselédséget is.
A MÁRCIUSI jeges árvíz elpusztította est városának jelentős részét.
Király utcát is elöntötte s az itt lakó zsidók menekülni kényszerültek. z rczyházzal szemközti oldalon lévő evangélikus templom lelkésze engedélyezte a menekülő zsidók befogadását, így a templomtérben elhelyezett szalmazsákokon adtak nekik szállást. zsidó közösség
hálája jeléül ezüst serleget készíttetett a lelkésznek.
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Jakobovits Fülöp (1782–1865)

Pesti orvos, az 1805-ben alapított Zsidókórház főorvosa – egyike volt azoknak, akik a for
málódó pesti zsidó közösség szellemi arculatát
meghatározták. 1839ben, kezdeményezésére,
petícióval járultak a magyar országgyűlés elé.
Mozgalmának eredményeként az 1840es
országgyűlésen már felmerült a zsidók polgárosítására vonatkozó javaslat, igaz, ekkor még
kevesen támogatták. Ugyanez az országgyűlés viszont elfogadta azt a nagy jelentőségű törvényt, amelynek
nyomán zsidók is vehettek ingatlant, utat nyitva ezzel a modern
polgári életben való még aktívabb részvételüknek. Jakobovits

NOVEMBER
1-JÉN létrejött
a Magyar Izraelita Kézmű
és Földművelési Egyesület
(MIKÉFE).

A XXIX. TÖRVÉNYCIKK lehetővé tette a zsidók számára,
hogy – a bányavárosokon
kívül – az országban bárhol
lakhassanak, bármilyen mesterséget űzhessenek.

1840
1840

egyik alapítója, majd nyolc éven keresztül
elnöke volt a zsidó földművesek és iparosok
képzésére és támogatására létrehozott egyesületnek (MIKÉFE), 1845től pedig a magyar nyelv zsidók közti terjesztését elősegítő
Magyarító Egylet elnöki tisztét is betöltötte.
Jakobovits Fülöp portréja jellegzetes asszimilált férfit mutat, a korszak elegáns viseletében – fehér mellénnyel és szalonkabáttal,
a hagyományos zsidó öltözékben elképzelhetetlen fekete csokornyakkendővel, ugyanakkor fejfedő nélkül.
Jakobovits a Király utca elején, az egyik városi patikát is befogadó Gömöryházban (Király utca 12.) élt.
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M ÁJUS 8-ÁN megalakult a Magyarító
Egylet, melynek célja a magyar nyelv
terjesztése volt a zsidók körében.
Megszületett a magyar nyelvtörvény,
melynek értelmében Magyarország
hivatalos nyelve attól kezdve a magyar.

1844
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Deutsch és Kadlburger árjegyzéke
a Király utcából, 1845-ből

esten letelepedett zsidó családfők
több mint a fele kereskedelemből élt.
Király utca jellegzetességét a te tilkereskedelem és a ruhaipar jelentette
a gyorsan fejlődő nagyváros igényeinek
kielégítését sok te tiles, szabó, kalapos,
szabókellékkereskedő, használtruha
kereskedő és ócskás biztosította.
eutsch és Kadlburger cég gyapj 
szövetekkel kereskedett, üzletük
a Király utca középső szakaszán, a gróf
elekyházban volt. zámlájuk fejlécén
magyar nyelvű szövegben hirdetik első
pesti finom posztó és gyapj szövet gyár
és lerakatukat .

A ZSIDÓK jelentős része az egyenjog sítás reményében csatlakozott
az 1948. március 15én, esten kirobbant polgári forradalomhoz. zázával léptek be a nemzetőrségbe, de rövidesen csalódniuk
kellett az antiszemita indulatok véres zsidóellenes pogromokhoz
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Összeírási hirdetmény, 1848

z utolsó országos zsidóösszeírásra 1848 folyamán
került sor. német és magyar nyelvű összeírási
hirdetmény szerint az izraelitáknak lakhatási jogosultságukat tan sító irataikat készenlétben kellett
tartaniuk. z összeírás szerint 1848–ban esten
mintegy tízezer zsidó élt, többségük még a erézvárosban, a Király utca környékén.

vezettek. zavargásokat a kormány leverte, de a zsidók egyenjog sítását – az események hatására – elhalasztották. szabadságharcban való részvétel megtorlásaként 1849 után komoly hadisarcot róttak ki a zsidó közösségre.

1848–1849
1848–1849

Vándorkönyv

A 19. század sok egyéb mellett
megnyitotta annak lehetőségét is,
hogy a zsidók kézműipari tevé
kenységeket végezzenek. szüksé
ges képzettséget a korszak gyakor
latának megfelelően különböző
mesterek mellett, vándorévek alatt
szerezték meg. vándorkönyvek
az iparoslegények tleveleként
szolgáltak abban az időszakban,
amikor az tlevél még nem léte

LUDWIG FÖRSTER bécsi
építész tervei alapján
elkészült a ohány
utcai zsinagóga.
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zett. letöltött gyakorlati idősza
kok igazolását ugyancsak a vándor
könyvekben jegyezték fel.
esten
kiadott vándorkönyvben eopold
ch artz bátorkeszi születésű sza
bólegény vándorlásainak állomása
it, míg a prágaiban Klauber József
üveges vándoréveinek különböző
szakaszait tanulmányozhatjuk.
Mindketten bejárták a Magyar
Királyság területét, mielőtt 1850
körül letelepedtek esten.

A DECEMBER 27-ÉN szentesített emancipációs törvény polgári és politi
kai jogok tekintetében egyenjog nak ismerte el a zsidókat. törvény
nem szólt a zsidó vallásfelekezet egyenjog sításáról, erre csaknem
három évtizedet kellett még várni.
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Tóraszekrény-függöny

A tóraszekrény-függöny (parokhet)
a zsinagóga keleti fala előtt elhelyezett
tóraszekrényt választja el az épület többi
részétől. kiállított tóraszekrényfüggönyt 18 4ben készíttette és ajánlotta fel
a Tóra tiszteletére Eli Kadlburg, a pesti
közösség jó nevű tagja és felesége, eszl
asszony. Kadlburg (Kadlburger) család
a 19. század elejétől kezdve ismert a pesti
zsidó közösségben, családnevük alapján
délnémet területről érkeztek a gyorsan
fejlődő magyar városba, az 1830as évektől

az összeírásokban is találkozunk velük.
tóraszekrényfüggöny készíttetésének
évében már működött a ohány utcai
zsinagóga mellett a konzervatívabb vallási
rítust követők számára épített umbach
ebestyén utcai zsinagóga is, azonban
mindkettőben jóval nagyobb tóraszekrény
függönyöket használtak. bemutatott
függönyt az rczyház egyik továbbra is
működő zsinagógájában, vagy valamelyik
kisebb imateremben, s lban használhatták,
hiszen ilyenek a Király utca több házában
is voltak akkoriban.

FELAVATTÁK a umbach ebestyén utcai
zsinagógát.
PEST, BUDA ÉS ÓBUDA egyesítésével létrejött udapest. Egyik kezdeményezője
ahrmann Mór, a magyar képviselőház
első zsidó tagja volt.

Á PRILIS 1-JÉN, iszaeszláron eltűnt egy tizenhárom éves cselédlány, olymosi Eszter. helyi zsidókat a lány meggyilkolásával
gyan sították, felidézve a középkori vérvádakat. per a zsidók
felmentésével végződött, de felelevenedő politikai antiszemitizmus hatásai még évekig érezhetőek voltak.
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Gyűjtőpersely a Dohány utcai
zsinagóga kincstárából

zsidó közösségekben alapvető érték
az önkéntes jótékonyság és a jótékony
célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi
helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították
a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak
ellátását. A temetkezések költségeinek
előteremtéséhez, valamint a betegek, árvák és özvegyek minimális támogatásához is sok pénzre volt szükség, melyet a közösség

NOVEMBER 2-ÁN lépett
hatályba az izraelita
vallást a többi vallással egyenrang nak és
egyenjog nak elismerő
recepciós törvény.

valamennyi tagjától begyűjtött
jótékonysági adományokból,
cedakából fedeztek. est gyorsan fejlődő, modern város volt,
ahová elsősorban fiatal emberek, fiatal családok költöztek,
anélkül a népes családi háttér
nélkül, ami a falusi vagy kisvárosi életben még jellemző volt.
Ilyen viszonyok között különösen fontos szerepet töltött be
a közösségi jótékonysági intézményrendszer. perselyt, peremének felirata szerint, a közösség elöljárói készíttették 188 ben.

MEGJELENT erzl ivadar
er Judenstaat ( zsidó állam)
című műve, melyben a politikai
cionizmus gyakorlati megvalósításának, azaz egy önálló
zsidó állam megteremtésének
tervezetét tárta olvasói elé.

1887
1896
188718951895

A HONFOGLALÁS ezredéves évfordulója alkalmából a árosligetben
rendezett millenniumi
kiállításon a többi
egyház mellett a zsidó
felekezet is bemutatta vallási szertartási
tárgyait.

1896

M ÁJUS 2-ÁN adták át a forgalomnak
a kontinens első földalatti vas tját az ndrássy t alatt. fővárosi
tömegközlekedést meg jító vállalat
vezérigazgatóját, alázs Mórt zsidó
származása ellenére nemesi címmel
tüntette ki Ferenc József császár.

1896
1896

Fényképek

A 19 század második felében forradalmi újítások jelentek meg, egyebek mellett ekkor lett mindenki számára elérhető
a fényképezkedés. A Király utca nyitott
légkörében az új médium is gyorsan utat
talált magának: a zsidó családokban hamar
elterjedt a családi fényképek készíttetésének
szokása. A Király utcában szinte minden
második házban működött fotóműterem.

M IKLÓS A NDOR megalapította
az Est című, az első modern értelemben vett bulvár napilapot.

1910
1910

M ÁRCIUS 3-ÁN az Andrássy úton megnyílt
udapest első modern nagyáruháza, a Goldberger-féle Párisi Nagy Áruház.

1911
1911

ÁTADTÁK a pesti ortodoxok Kazinczy utcai
zsinagógáját.

1913
1913

Imakönyv és talit

Amulett

az Aharonsfeld-család hagyatékából

A család az 1880-as években, Lengyelországból költözött Pestre, ahol hamarosan patikát nyitottak, mely
az 1940-es évekig tulajdonukban volt.
A családban megtartották a zsidó élet
alaptörvényeit, de a szertartások során
használt tárgyaik már a modern világ
termékei.
Aharonsfeld úr az egész testet befedő talit (imasál) helyett már csak egy
jelképesnek tekinthető imasálat viselt,
felesége pedig német nyelvű imakönyvből imádkozott. z imakönyvet már
Pesten vásárolhatták, hiszen a Király
utca elején álló Orczy-ház egyik zsidó
könyvekre szakosodott kiadója ( ö y)
jelentette meg.

Noha már a Tóra is elítél
és tilt mindenféle varázslást
és démonokkal kapcsolatos
hiedelmet, a népi vallásosságban szerepet kapnak az
olyan tárgyak, melyek a hit
szerint megvédik viselőjüket
a bajoktól és nehézségektől. egelterjedtebbek a
szülés körüli rontáselhárító
amulettek, melyek a legendabeli ártó démontól, ilittől
óvják a csecsemőket és a szülő nőket. zokássá vált
a szülő nők szobájának falára ilitellenes táblákat,
védő amuletteket akasztani. z rczyház egyik héber
nyomdájában, feltehetően a frissen bevándorolt, még
csak jiddisül értő közönség számára készült a kiállított
példány. A Lilit-ellenes feliratok mellett az amulett
középső mezőjében a 121. zsoltár szövege olvasható.

A z első világháborúbAn a Monarchia hadseregében közel ötvenezer zsidó
vallású katona harcolt. A galíciai front összeomlása után zsidó menekültek
érkeztek udapestre is, ellátásuk komoly erőpróba volt a hitközségeknek.

A világháborút követő forradalmak során zsidóellenes atrocitásokra került sor, a Király utcában mindennaposak voltak a zsidók elleni támadások.

1914–1918
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Dr. Rubinstein László névtáblája

Dr. Rubinstein László ügyvéd egész
életét a Király utca 52. számú ház
egyik lakásában élte le. A Magyar Zsidó
Levéltárra hagyott gazdag levelezésgyűjteménye alapján rekonstruálhatjuk
életét jómód borkereskedő gyermekeként született, majd az 1920as években
járt egyetemre, akkor, amikor a numerus
clausus törvény rendelkezései szerint zsidó származású diákok
csak igen korlátozott számban folytathattak felsőfok tanulmányokat. z első világhábor t követően sokféle szervezet munSZEPTEMBER 28-ÁN életbe lépett a modern kori
Európa első zsidóellenes
rendelkezése, a numerus
clausus törvény. A törvény
szövegében nem említették
a zsidókat, de a végrehajtási
utasításban hat százalékban
maximálták az egyetemekre
felvehető zsidók arányát.

1920
1920

A DOHÁNY
utcai zsinagóga
szomszédságában elkészült
az első világháború zsidó
hősi halottainak emlékére
épített ősök
zsinagógája.

kájában részt vett tagja volt a sidó
Magyar Főiskolai allgatók rszágos
Szervezetének, a Makkabeának, a Magyarországi Cionista Szervezetnek és
a Szocialista Diákok Egyesületének is.
Munkaszolgálatosként élte át a második
világhábor t, majd ügyvédként folytatta életét. z ortodo hitközségre járt
ünnepekre, pészah előtt rendszeresen
nagytakarítást végeztetett egy takarító vállalattal, a zsidó hitközséget támogatta. A nyolcvanas években bekövetkezett halála után
levelei mellett lakása névtáblája is a levéltár gyűjteményébe került.
LEBONTOTTÁK a pesti
zsidó közösség bölcső
jének tekintett rczy
házat, hogy innen indulhasson a tervezett,
de meg nem valósított
Erzsébet sugárút.
z rczyház helyén
ma a Madách-házak
állnak.

1931–1932
1935 1935
1931–1932

Varázsfuvola – színpadkép

Az 1930-as években hozott zsidótörvények értelmében a zsidó származás művészeket fokozato
san kiszorították a művészeti életből, így az
1931ben megnyitott Goldmarkterem színpada
maradt az egyetlen, ahol fellépési lehetőséget
kaphattak. Goldmarkteremben óriási érdeklődés mellett léphettek fel a korszak legkiválóbb

1938. MÁJUS 29-ÉN
hatályba lépett
az első zsidótör
vény, mely az ér
telmiségi pályákon
húsz százalékban
maximálta a zsidók arányát.

1938

1939. MÁJUS 5-ÉN megjelent a második zsidótörvény, a a zsidók
közéleti és gazdasági
térfoglalásának korlátozásáról . Ez a törvény
már faji alapon határozta meg a zsidóságot
azokat a keresztényeket
is érintette a korlátozás, akiknek legalább
két nagyszülője izraelita
vallás volt.

1939

művészei. 1942ben omogyi ászló vezényletével mutatták be Mozart arázsfuvoláját. arastro
szerepében Ernster ezső állt a színpadra, aki
később a e orki Metropolitain pera sztárja lett. színpadképeket a karmester, omogyi
ászló készítette. kiállított terven a finálé jele
nete látható, amikor az opera meséje szerint
a józan ész és a szeretet legyőzi a sötétség erőit.

A Z 1941. AUGUSZTUS 8-ÁN kihirdetett harmadik zsidótörvény
a nürnbergi fajvédelmi törvényeket léptette életbe Magyarországon is, és megtiltotta a zsidók
és nemzsidók közötti házasságot.
1940 JANUÁRJÁBAN indult az MIKE Művészakció a zsidótörvények miatt a színpadokról letiltott színművészek a Goldmark
teremben tartották előadásaikat.

1942–1943 TELÉN több tízezer
fegyvertelen munkaszolgálatos
vesztette életét a on melletti
harcok során.

1940
1941 1942–1943
1938–1942

Sárga csillag

A magyar kormányzat rendelete értelmében 1944. április 5. után minden hat évnél
idősebb zsidó személy , saját lakásán vagy
házán kívül, felső ruhájának bal oldalán
tízszer tíz centis, kanárisárga színű, hatágú csillagot volt köteles viselni. A csillag
felvarrása a gettósítás és deportálás, azaz
a halál előszobája volt. zsidó kisebbség
és a keresztény többség között egyik pillanatról a másikra éles
szakadék nyílt meg. z a nem zsidó, aki ezután zsidóval együtt
M ÁRCIUS 19-ÉN a német
csapatok bevonultak
Magyarországra. prilis
1 án megkezdődött
a zsidók gettókba tömörítése, és deportálásuk
előkészítése. Május 15ét
követően 5 nap alatt
a teljes vidéki zsidóságot,
több, mint 43 000 főt
deportáltak.

JÚNIUS 21-ÉN
megjelent rendelet
értelmében a budapesti zsidóknak
kijelölt csillagos
házakba kellett öszszeköltözniük.

mutatkozott, vagy akárcsak szóba állt vele,
számíthatott arra, hogy csípős megjegyzéseknek, inzultusoknak, sőt adott esetben
kiközösítésnek, esetleg feljelentésnek teszi
ki magát. többség – érdektelenségből
vagy félelemből – levegőnek nézte az utcán
szembejövő zsidókat, sokan felhasználták
az alkalmat, és megfenyegették, megalázták, kig nyolták őket. Mások gy fejezték
ki a kormány és a rendszer iránt érzett megvetésüket, hogy
a korzón sétálva tüntetően belekaroltak zsidó barátaikba.

NOVEMBER 29-ÉN közzétették a pesti gettó
határait, majd december
10én a gettót lezárták.
gettóban közel hetvenezer embert zs foltak össze, egy szobába
átlagosan 14 főnek
kellett beköltöznie.

1944
1944

Temetőkönyv

1945. január 18-án, amikor a Vörös Hadsereg felszabadította a pesti gettó területét, megfagyott, éhen halt, az ostrom és a nyilasok brutalitása következtében elpusztult zsidók ezreinek holttestét találták az utcákon. Mivel a város
szélén lévő temetők a hábor s körülmények között megközelíthetetlenek
voltak, sokukat a város parkjaiban, zöldterületein földelték el. 2281 holttestet
a ohány utcai zsinagóga és a ősök zsinagógája közötti kertben temettek
el. temetéseket síronként jegyzőkönyvezték, a lehető legpontosabban azonosítva az áldozatokat, akik közül 1170-et már nem sikerült azonosítani.

A VÉSZKORSZAKBAN Magyarország vidéki zsidó lakosságának mintegy 5, a fővárosinak 40 százaléka
pusztult el. t lélők lélekszámát 220–2 0 ezer főre
becsülték. 1945–194 során a deportálásból hazatérők ellátását a eportáltakat Gondozó rszágos
Bizottság végezte, nemzetközi támogatások igénybevételével.

JANUÁR 18-ÁN
felszabadult
a pesti gettó.

1945
1945

Kávédaráló Weisz Vilmos
és Nemes Lenke háztartásából

A pesti zsidó kórház kertésze, Weisz Vilmos 1944-ben munkaszolgálatra vonult be,
ahonnan egy halálmenettel Mauthausenbe
került. Tífuszban halt meg, néhány nappal
a felszabadulás után. Felesége és kisfia t l
élték a pesti gettót, de régi, Király utcai háztartásukból, ahol még együtt éltek, egyedül
egy kávédaráló maradt meg, amelyet aztán
egészen a nyolcvanas évekig használtak.
M ÁJUS 14-ÉN létrejött Izrael Állam,
melyet Magyarország már j nius
1-jén hivatalosan elismert, novemberben pedig a két ország felvette
a diplomáciai kapcsolatokat.
1948 A „FORDULAT ÉVE” a magyar politikai életben a felszabadulást követő demokratikus fejlődés helyett a sztálinizmust követő kommunista
diktat ra épült ki, mely az egyházakat szigor
kontroll alatt tartotta és a cionizmust üldözte.

1948
1948

FEBRUÁR 20-ÁN ült össze az
Izraelita rszágos Gyűlés, mely
a politikai nyomásnak engedve
egységes, államilag ellenőrzött
szervezetben egységesítette
a korábban különálló ortodox, neológ és status quo ante
irányzat hitközségeket.

1950
1950

A MOSZKVAI orvosper mintájára letartóztatták a zsidó közösség több vezetőjét
és a cionista mozgalom aktivistáit.

1953
1953

Mérleg

második világhábor után a berendezkedő kommunista
rendszer a magántulajdon felszámolására irányuló törekvéseivel
megszüntette a kisipart és a kiskereskedelmet is. Néhány „maszek étterem és cukrászda mégis működhetett, így a legendás, kóser Fröhlich cukrászda a ob utca 22ben, a hajdani
eiss pékség helyén. Fröhlich György Engl nder nevű barátjával 1953ban nyitotta meg kóser cukrászdáját, majd miután
Engl nder 195 ban écsbe távozott, Gyuri bácsi egyedül vitte
az üzletet. kiállított mérleg a kóser ódni és barhesz nyomai
mellett ennek a nehéz korszaknak az emlékét őrzi.

OKTÓBER 23-ÁN kirobbant felkelés során
sokan tartottak a zsidóellenes atrocitásoktól. forradalom leverését követően
több tízezren elhagyták az országot.

1953
1953

1956
1956

JÚNIUS 12-ÉN a hatnapos hábor t követően Magyarország
megszakította a diplomáciai
kapcsolatokat Izraellel.

1967
1967

Színpadi látványterv

A pártállami diktatúra összeomlása és
a parlamentáris demokrácia kiépülése
a mintegy százhúsz–százötven ezres
létszámú magyarországi zsidóság életében is új korszak kezdetét jelentette. szervezeti meg julást követően
a civil élet is felpezsdült, melynek
részeként a kulturális élet is sokszínűbb lett. 2005–ben j, elsősorban
kortárs izraeli drámákat bemutató
színtársulat alakult Gólem Színház
néven. 2010 áprilisában mutatták be
a Budapesti Kamaraszínházzal közös
produkciójukat, Hanoch Levin Jákobi
és ájdentál című művét, orgula
András rendezésében. A díszlettervező orányi J lia volt.
ősszel a rendszerváltás folyamatának részeként Magyarország újra
diplomáciai kapcsolatot létesített
Izrael Állammal.

A DOHÁNY utcai zsinagóga mögött
felavatták a magyarországi holokauszt áldozatainak szomor fűzfát
mintázó emlékművét.

19891989

19901990

A ren szerváltás utáni zsidó élet
krónikája folyamatosan olvasható
a Magyar Zsidó Levéltár dokumentumtárában.

19911991

Mezuza

A zsidó lakások jobb oldali ajtófélfáján, kis
tokban a Szentírás meghatározott, pergamenre írt verseit kell elhelyezni (Deut.
6:4–9; 11:13–21). A szövegek és az elhelyezés módja az egyiptomi kivonulásra és arra
emlékeztet, hogy az Örökkévaló megkímélte a zsidó házakat, miközben csapásaival
Egyiptomot sújtotta. A kis hengerré összetekert pergamendarabot rejtő tok bármilyen
anyagból készülhet, a lényeg, hogy megóvja
a szöveget a betűk lekopásától, használhatatlanná válásától. A tokra vágott kis
nyíláson keresztül három héber betű látszik
sin-dalet-jod. Ez vagy az „Izrael ajtóinak
őrzője héber mondat rövidítése, s egyben

összeolvasva a addaj istennév. vallási
előírások alapján a pergament megrongálódása vagy használhatatlanná válása esetén
a szent szövegeknek kijáró tisztelettel el kell
temetni. A kiállításban látható mezuza
a Kazinczy utca 41ben, Kővári ezső kóser
mészárszékében volt az egyik ajtón. Az 1914
óta folyamatosan működő kóser h süzemet
2002-ben bezárták, és az épületet le akarták bontani, de az Óvás! civil egyesületnek
köszönhetően végül megmenekült. 2002
decemberében az épületben talált iratok
mellett kegyeletből a mezuzát is a Magyar
Zsidó Levéltárba szállítottuk, majd 2011ben kiállítottuk az Itt lakott osenthal
című állandó kiállításunkban.

2011
2011

Itt lakott Rosenthal...

Kiállításunk a pesti zsidónegyed történetét mutatja be. A város hosszú ideig nem
tűrt meg zsidókat a falai között. Ezt
a beköltözési tilalmat II. József császár
1 83as rendelete törte meg. Ekkor már
tizennégy zsidó család lakott est közvetlen szomszédságában, az rczybárók
hatalmas bérházában. Számuk gyorsan
emelkedett. Legtöbben a korszak legnagyobb zsidó közösségéből, budáról
költöztek át, de sokan érkeztek a Habsburg irodalom más területeiről, Morvaországból és Galíciából is. jövevények
a pesti vásárokhoz közel fekvő, akkoriban még főleg kertekből és majorságokból álló Terézvárosban telepedtek le.
bevándorlók szinte mind fiatalok voltak, nyitottak és dinamikusak. Terményfelvásárlással, kereskedéssel nem csak
a maguk számítását találták meg a gyorsan fejlődő városban, hanem hozzájárultak egy új metropolisz megszületéséhez

1783
1783

is. Családot alapítottak, létrehozták
a zsidó közösségi intézményeket és felépítették templomaikat.
Mindennapjaikról annyit tudunk, amenynyit az elm lt generációk megőriztek és
továbbörökítettek számunkra. Naplókat,
hivatalos és szerelmesleveleket olvashatunk, megnézhetjük az összeírásokban,
hogy kik lakták a zsidónegyed házait.
A levéltárban találhatunk még kérelmeket, engedélyeket, elutasításokat, adóíveket és az itt élők küzdelmes mindennapjainak megannyi poros dokumentumát.
nagymama fiókjából még előkerülhetnek féltve őrzött fényképek, levelek,
a dédi ódnireceptje és a megalázó sárga
csillag 1944ből.
Ezek a tárgyak és dokumentumok
a m ltból a jelenbe vezető vékony, szakadozott szálak. Néhányat tudatosan
őriztek meg az utókornak, néhány csak
véletlenül maradt meg. e ha összefonjuk őket, létrejön a m lt színes szövedé-

2014

ke. Kirajzolódik egy kavargó mintázat:
Kohnék és osenthalék, Kőváriék és
Rózsavölgyiék élete, öröme és bánata,
születése és halála. És megismerhetjük az utcákat, ahol éltek, bejárhatjuk
mindennapjaik színtereit. Ugyanazokon
a kapukon mehetünk be és ugyanazokon
az ablakokon nézhetünk ki a Király utca
ma is nyüzsgő forgatagára, mint ők.
Kiállításunkban tíz digitális térképlapon,
tíz idősávban idézzük fel, hogy mit jelent,
mit jelentett zsidónak lenni a pesti zsidónegyedben 1 85től napjainkig. Megmutatjuk, milyen volt akkoriban a környék,
hogy néztek ki a nyilvánosság terei, és
hogyan éltek a zsidók egy gyorsan fejlődő
város közepén. A tágabb kontextust jelentő képek alatt bepillanthatunk néhány
kiválasztott ház életébe is: kik laktak ott,
mivel foglalkoztak, milyen tárgyakat és
dokumentumokat hagytak ránk.
ogy megfejthessük hol lakott, hogyan
élt közöttünk Rosenthal.

2014

Kiállításvezető a Magyar sidó evéltár
Itt lakott osenthal című kiállításához.
Magyar sidó evéltár, 2011.
Kiállításkoncepció, tárgyleírások
oronyi suzsanna
zövegek Kádár Gábor
Építészet, látványterv ajk ászló
Multimédia tervezés ángh óbert
Kivitelezés, világítás ysis rt.
Fotó Földvári Gergely
Fordítás ince Judith
ályázatok aszternák amás
Kiállított tárgyak jegyzéke részletes
adatok kal megtekinthető a kiállítás honlapján http
.milev.hu ittlakott
rosenthal.html
kiállítás címválasztása tiszteletadás a écsi sidó M zeum ier hat
eitelbaum ge ohnt című, 1993ban
megrendezett kiállítása előtt.

Kiállításvezető szövegek radi éter,
ancz era, oronyi suzsanna
Műtárgyfotók Udvarhelyi nikó
ipográfia és nyomdai előkészítés
ávid Gábor
yomda

I yomdaipari Kft.
Felelős vezető onti ániel
I
9 89 3 010 5
Magyar sidó evéltár, udapest, 2014.
kiállításvezető a Mazsök és az K
támogatásával valósult meg.
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