
géretek, optimista nyilatkozatok tucatjai lát-
tak napvilágot az elmúlt évtizedben arról, mikor
is nyílik meg a magyar holokausztot bemutató
önálló kiállítás – a jövô nemzedékek okulására.
Magyarország közel hatszázezer polgárát ölték
meg, küldték a halálba. E példátlan tragédiát el-
felejteni ugyan nem lehet, mégis szükséges egy
hozzáértô történészek, muzeológusok által szer-
vezett kiállítás, hogy pontosan bemutathassa a
történteket – s így a napi politikai vitáktól füg-
getlenül megteremtse a lehetôségét annak, hogy
megismerhetô legyen mindaz, ami történt. Bár
az elôkészítés régen megkezdôdött, még mindig
vita folyik arról, hol s mit mutasson be ez a
gyûjtemény, ki és mennyit álljon a számlából. 

Idén ôsszel a budapesti Páva utcában végre
megindult az építkezés, de sokan gondolják azt,
nem ez lenne a méltó helye egy ilyen kiállítás-
nak, hanem sokkal inkább a történelmi zsidóne-
gyedben álló Rumbach utcai zsinagógában kel-
lene elhelyezni a gyûjteményt. Elôfordult már,
nem is olyan régen, hogy egy jelentôs építkezést
félbehagytak és új helyen húzták fel az épít-
ményt, gondoljunk csak az Erzsébet téri „gö-
dör” esetére a Nemzeti Színházzal. Ugyanak-
kor hiába ismeri el szinte mindenki, hogy a
Rumbach utca jobb hely lenne, mégis kényel-
mesebbnek tûnik a Páva utcában befejezni az
építkezést – már ezzel is jelentôs vihart kavarva
a múzeum ügye körül.

És akkor még nem is beszéltünk arról a szak-
mai disputáról, hogy ha már a „Pávában”, akkor
ott miként nézzen ki az átépített, illetve újonnan
létrehozott épületegyüttes. S mi legyen majd
látható a kiállításon.

MIKOR ÉS MI LESZ A BUDAPESTI
HOLOKAUSZTMÚZEUMBAN?

Az alapvetô kérdések, amelyeket mindenkép-
pen fel kell tennünk, amikor a budapesti holo-
kausztmúzeumról beszélünk, a következôk:

1. Szükség van-e Budapesten a holokausztot
bemutató állandó kiállításra vagy mú-
zeumra?

2. Ha szükség van, akkor hol legyen a kiállí-
tás: a Rumbach utcai zsinagógában vagy a
Páva utcaiban?

3. És végül, ha eldôlt, hogy kell kiállítás és
már az is megvan, hol legyen, még mindig
meghatározandó, mit és hogyan mutassa-
nak be az érdeklôdôknek.

Ha ezekre tudjuk a választ, szinte már egysze-
rûnek tûnik megmondani, ki állja a számlát, s
mekkora is lesz az.

De menjünk sorjában1. 

SZÜKSÉG VAN-E BUDAPESTEN
A HOLOKAUSZTOT BEMUTATÓ ÁLLANDÓ

KIÁLLÍTÁSRA VAGY MÚZEUMRA?

Már nem sokkal a holokauszt borzalmai után
felvetôdött elsôsorban a túlélôk, majd a túlélôk
leszármazottai körében, hogy szükséges lenne a
történeti kutatásokon túl a nagyközönség szá-
mára is hozzáférhetôvé tenni az események be-
mutatását. A könyveken, a folyóiratokon, a saj-
tón, a filmeken túl minderre alkalmas lehet egy
kiállítás vagy múzeum is.

A kneszet 1953-ban hozott határozatot arról,
hogy múzeumot kell létesíteni a „mártírok és hô-
sök, a nemzetiszocializmus milliónyi áldozatának
emlékére”. A jeruzsálemi Jad Vasem2, amely do-
kumentációs központ és emlékpark is egyben,
1957-ben nyílt meg, s majd negyven éven át a
világ egyetlen holokausztmúzeuma volt. A
nyolcvanas években mind több helyen került
szóba, hogy az új generációk okulására be kel-
lene mutatni a náci rémtetteket, az emberirtás
tényeit, az embermentôket, méghozzá hatáso-
san és átélhetôen, ugyanakkor meg kell terem-
teni a további történeti kutatások alapjait is.
Ebbe a törekvésbe illeszkedett a Los Angeles-
ben megalapított és Simon Wiesenthalról

•  D é s i  J á n o s •

H O L O K A U S Z T M Ú Z E U M  B U D A P E S T E N

Dési János

Holokausztmúzeum Budapesten
A vita, amely már évtizedek óta tart, de még nincs vége

Í

• 67 •



elnevezett múzeum és kutatóközpont. Az Egye-
sült Államok szövetségi fôvárosának központjá-
ban 1993-ban megnyílt washingtoni Holo-
kauszt Múzeum3 volt a következô e célra szen-
telt jelentôs gyûjtemény. Példája nyomán sorra
jöttek létre a hasonló kiállítások szerte Ameri-
kában. Majd az USA-t a nyugat-európai orszá-
gok, így Franciaország, Nagy-Britannia és Né-
metország is követte.

Az elképzelés, hogy az utókor okulására meg
kell ôrizni a holokauszt emlékeit, Magyarorszá-
gon sem új. A múlt feltárása nem sokkal a fel-
szabadulás után elkezdôdött. Nemcsak a Zsidó
Múzeum, hanem több közgyûjtemény is felada-
tának érezte a holokauszttal kapcsolatos emlé-
kek gyûjtését, rendszerezését. Így maradtak
fenn például plakátok, falragaszok, brosúrák,
okmányok, schutzpassok közgyûjteményekben.

1957-ben az akkor megalakult Nácizmus Ül-
dözötteinek Bizottsága is hozzáfogott a túlélôk
emlékeinek az összegyûjtéséhez. Késôbb a XX.
század történelmével foglalkozó Munkásmoz-
galom-történeti Múzeumban alakult egy mû-
hely, amely több kiállítást is készített a holo-

kausztról, illetve utódja, a Legújabbkori Törté-
neti Múzeum is folytatta ezt a munkát.4

A nyolcvanas évek mind szabadabb idôszaká-
ban már a hazai szakemberek és a Nemzetközi
Auschwitz Bizottság képviselôi is egyre inkább
egyetértettek abban, hogy önálló intézményt
kellene létrehozni a dokumentálásra és az
összegyûlt anyag megôrzésére. Negyvenöt év-
vel a történtek után ez egyre elodázhatatlanabb
feladatnak számított. 1990-ben nyílt lehetôség
egy magánalapítvány, a Magyar Auschwitz Alapít-
vány – Holokauszt Dokumentációs Központ megte-
remtésére. A mûködés elindulásához szükséges
2,8 millió forintot cégek, bankok és magánsze-
mélyek adták össze.5 Ez képezi a most létreho-
zandó gyûjtemény alapját.

Verô Gábor, az alapítvány ügyvezetô titkára,
aki a múzeum ötletét elôször vetette fel több
más holokauszttúlélôvel egyetemben, a Népsza-
badságnak6 azt mondta: olyan sokan keresték
föl ôket, hogy hamar kinôtték a Magyar El-
lenállók és Antifasiszták Szövetsége, valamint a
Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága által ren-
delkezésre bocsátott helyiségeket. A dokumen-
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tációs központ tudományos vezetôje a kezde-
tektôl Szita Szabolcs történész volt. Az alapít-
vány azon túl, hogy rendszeresen szervez szak-
mai és tudományos tanácskozásokat, a gyûjte-
ményt is folyamatosan építette, abban a re-
ményben, hogy elôbb-utóbb az önálló holoka-
uszt-emlékmúzeum is létrejöhet.

Az alapítvány eleinte egy kétszobás Damja-
nich utcai lakásban próbált mûködni, nehéz kö-
rülmények között. „Ám ígéret mindig volt arra,
hogy elôbb-utóbb létrejöhet valahol egy igazi múzeum”
– mondja most Darányi András, aki cikkünk írá-
sakor az idôközben közalapítvánnyá elôlépett
szervezet ügyvezetô igazgatói posztját tölti be. 

Merthogy az egyre világosabbá vált, szüksé-
ges a múzeum, a Vámos Tibor akadémikus7 ve-
zette alapítvány szorgalmasan kilincselt is a leg-
különfélébb kormányzati szerveknél segítsé-
gért. A ma már homályba veszô legendák sze-
rint Antall József miniszterelnök támogatta a lét-
rejöttét, persze érdemben semmiféle elôrelépés
nem történt, ahogy a Horn-kormány idején sem
túl sok. 

Persze ekkor már senki sem vitatta, hogy fon-
tos lenne egy ilyen intézmény, sokkal inkább a
„technikai nehézségeket” nem tudták legyôzni
az éppen aktuális kormányok. A Népszabadság
már idézett cikkének írója, N. Kósa Judit úgy
tudja, hogy „A Horn-kabinet idején vetôdött fel
a közalapítvány megszervezésének gondolata:
mivel a közalapítvány állami feladatot lát el,
rendszeres költségvetési támogatásban része-
sül. Noha a kulturális kormányzat mindig is tá-
mogatta az elképzelést, akkor sem sikerült
megoldást találni az emlékmúzeum és a doku-
mentációs központ elhelyezésére. A Dózsa
György úti egykori zsinagógáért cserébe mo-
dern vívókomplexumot kért a honvédség, a
Rumbach Sebestyén utcai épület pedig túl
nagynak bizonyult, így átalakítása lekerült a na-
pirendrôl.”

Ugyanakkor a Heti Válasz címû, az Orbán-kor-
mány által létrehozott lap szerint „1994 és 1998
között az MSZP–SZDSZ-kormány a legkisebb
hajlandóságot sem mutatta a holokausztmúzeum
megteremtésére, annak ellenére sem, hogy az
Auschwitz Alapítvány vezetôi az MSZP-hez kö-
zel álló személyiségek voltak. Annyira nem volt
kívánatos a szocialisták számára a »zsidókérdés«
bolygatása, hogy ragaszkodtak az 1994 nyarán a
deportálások ötvenedik évfordulójára a budapes-
ti Történeti Múzeumban megnyitott kiállítás le-
bontásához, és az elôl is elzárkóztak, hogy a

Mazsihisz egy üresen álló épületében együtt tart-
hassa az anyagot.”8

Ha némi pártos elfogultság érzôdik is e soro-
kon, egy a történetet jól ismerô informátorunk
is úgy véli, hogy miután az MSZP–SZDSZ-
koalíciónak nem volt „lelkiismeret-furdalása” a
zsidósággal kapcsolatban, nem különösebben
törte magát azért, hogy megoldja a holokauszt-
múzeum ügyét. Bár ekkor már, elvben leg-
alábbis, mindenki egyetértett a szükségességé-
vel. „Csak hát a körülmények…”

Sokak számára talán meglepô, de mégis logi-
kus módon végül is az Orbán-kormány idején
lódultak meg az események, ha azt azért erôs
túlzás is lenne mondani, hogy „felgyorsultak”.

„Mivel a jobboldali kormányt azzal vádolták,
hogy együttmûködik a szélsôjobb erôivel, ép-
penséggel bizonyítania kellett a múzeum ügye
iránti érzékenységét. Ennek tanújeleként 1998-
ban Vissy Zsolt, a kultusztárca akkori államtit-
kára New Yorkban kifejtette, hogy a kormány
elkötelezte magát a budapesti Holocaust Mú-
zeum támogatása mellett.”9

Aztán egyre-másra jöttek a nyilatkozatok,
csak éppen konkrét lépések nem következtek.
1999 decemberében Stumpf István, a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetô miniszter és Hámori Jó-
zsef, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma vezetôje közölte egy sajtótájékoztatón, hogy
közalapítványt hoznak létre a múzeum megte-
remtése érdekében. 2000 januárjában Stumpf
István egy, a holokausztról szóló jelentôs stock-
holmi konferencián erôsítette meg mindezt. 

„Ám a kormány a holocaustot is be kívánta
vonni sajátos történelemértelmezésébe. Emléke-
zetesek az auschwitzi magyar pavilon körüli éles
viták, melyek során 2000-ben* a zsidó szerveze-
tek és a szakemberek is élesen kikeltek a Schmidt
Mária kormány-fôtanácsadó nevével fémjelzett
forgatókönyv ellen. Fô kifogásuk az volt, hogy
mentegeti a korabeli magyar államhatalmat, és
elkeni annak felelôsségét. A holocausthoz ek-
képp viszonyuló kormány – amely ráadásul a
villámgyors és gyakran diktátumokon alapuló
döntés híve – sem az Auschwitz Alapítvány, sem
a Hitközség számára nem lehetett kellemes tár-
gyaló fél. (A kevés kiszivárgott információ egyi-
ke, hogy a kormány részérôl a Schmidt Máriá-
hoz közel álló Pelle János történészt szerették
volna a kuratóriumban látni. E törekvés nem
járt sikerrel.) Ráadásul a jobboldali gyûjtôpárt
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szerepére törô Fidesz jóval fontosabbnak tartot-
ta a kommunizmus rémségeit bemutató Terror
Háza kialakítását másfél év alatt 2,8 milliárd fo-
rintból és az ebbôl fakadó megbecsülés kivívá-
sát, mint a jobboldalon kétes hírnevet hozó
Holocaust Múzeumot” – írja Gadó János a Szom-
batban megjelent cikkében.

Pedig, sok szempontból, éppen a Terror Háza
nevû kiállítás létrehozása adott újabb lökést az
önálló holokausztmúzeum kialakításához.

A Terror Háza – bár nevében is azt állítja,
hogy a XX. század véres terrorrendszereit kí-
vánja bemutatni, a valóságban fôként az 1945
utáni eseményekkel foglalkozik. Ráadásul a
Terror Háza kialakítása az Andrássy út 60-as
épületbôl 3,5 milliárd forintot vett el a költség-
vetésbôl. Bár az efféle összehasonlítás nem túl
ízléses, mégis tény, a kommunista terrornak
közvetlenül körülbelül háromezer halálos áldo-
zata volt Magyarországon, a holokausztnak
majdnem hatszázezer. Ha a háromezerre 3,5
milliárdot költenek, akkor mennyi jut a hatszáz-
ezerre – hangzott el többek érve.

Ekkor tehát a holokausztmúzeum elkötele-
zettjei újra megpróbáltak lobbizni az ügyben:
„Súlyos egyensúlyi hiányosságokhoz vezet a magyar
történelem, illetve Magyarország nemzetközi megíté-
lésében, hogy a Terror Háza már elkészült, míg a
holokauszt ügyével foglalkozni hivatott dokumentá-
ciós központ és emlékmúzeum kialakítása még mindig
nem kezdôdött el – mondta Vámos Tibor, a Magyar
Auschwitz Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

Az alapítvány elnökének tájékoztatása szerint a
szervezet – többszöri, szóban tett észrevétele után –
hétfôn írásban juttatta el a beruházás késedelmével
kapcsolatos aggályait megfogalmazó állásfoglalását
Rockenbauer Zoltánhoz, a nemzeti kulturális örökség
miniszteréhez. (…) Vámos Tibor úgy fogalmazott:
az az egyensúlyi hiányosság, amelyet az emlékmú-
zeum kialakításának késedelme okoz, »nemcsak a
magyar tájékoztatásnak, de Magyarország nemzet-
közi megítélésének sem tesz jót«.”10

A LELKES FIATALOK SZÍNRE LÉPNEK

És itt most tegyünk egy kis kitérôt. Mint látha-
tó, teltek az évek, mégsem haladt igazán elôre a
múzeum ügye. Ekkor néhány lelkes fiatalember
úgy döntött, hogy kézbe veszi a kezdeménye-
zést.

„Ros Hasana estéjén mentünk a Dohány
templomba, s közben beszélgettünk a holoka-

usztmúzeumról. Azt mondtuk, hogy ez így nem
mehet tovább, meg kell csinálni! Verô Gábort és
Vámos Tibort, bármennyire is rendes emberek
és igyekeznek, de félô, Orbán Viktorék az ujjuk
köré csavarják ôket” – emlékezik Darányi And-
rás. – „Sok fantaszta idôs úr, ôk már megtették
a magukét, most mi jövünk. Bár sok mindent
mondtak ránk, nem tartoztunk sehová sem, egy-
szerûen csak azt szerettük volna, hogy haladjon
a múzeum ügye. Úgy döntöttünk, hogy létreho-
zunk egy közhasznú társaságot (kht.) és megcsi-
náljuk a múzeumot. Ha a kormány nem akarja,
akkor majd mi. Szégyelljék ôk magukat, ha az
áldozatoktól és azok leszármazottaitól várják el,
hogy saját emléküket megôrizzék.”

Darányi ma úgy látja, hogy társaival, a „pár
fiatal, dühös zsidóval” „felkavarták az állóvizet”
– s ez jó. Azt ugyanakkor a rossz oldalra kell be-
könyvelni, hogy az a látszat keletkezett, „na tes-
sék, a zsidók már ebben sem tudnak megegyez-
ni, már megint veszekszenek egymással”.

Ugyanakkor az is tény, a fiatalok viszonya kez-
detben meglehetôsen ellentmondásos volt a régóta
mûködô alapítvány képviselôivel. Amíg a fiatalok
inkább a haladás kerékkötôit látták az idôsekben,
azok meg a holokauszt-businessben próbálkozó
karrieristáknak tartották az új csapatot.

Kétségtelen, grandiózus, igen jól hangzó, de
nem túl sok realitást tartalmazó tervekkel álltak
elô az ifjak: a legkorszerûbb, multimédiás esz-
közökkel felszerelt, látványos bemutatót kép-
zeltek el. Helyszínnek szóba került például a
Dohány templommal szemben lévô, évek óta
zárva tartó egykori Filmmúzeum (a késôbbi
Broadway mozi), a Metró-klub és a történe-
tünkben még fontos szerepet játszó Rumbach
utcai zsinagóga is. A lehetséges tervezôk között
emlegették Rajk Lászlót, s Erzsébetváros akkori
polgármestere, az MSZP-s Szabó Zoltán is tá-
mogatásáról biztosította az elképzelést.

Persze sokakban bujkált a kérdés: a két terv
nem gyengíti-e egymást?

„A múzeum egyébként nem riválisa, hanem
partnere lesz a kilencedik kerületi Páva utcában
épülô Auschwitz Alapítvány Holokauszt Doku-
mentációs Központ és Emlékgyûjteménynek.
Míg a Verô Gábor által alapított intézmény cél-
ja, hogy archiválja a dokumentumokat és kora-
beli tárgyakat, könyvtáraival pedig a szakirá-
nyú kutatómunkát segítse, addig a budapesti
holokausztmúzeum a nagyközönségnek létesül.
Az intézményben oktatási és pedagógus-to-
vábbképzô központ, emellett pedig mûvészeti
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részleg is helyet kap majd”11 – nyilatkozták.
Az egységet végül minden valószínûség sze-

rint a tekintélyes amerikai politikus, a holoka-
uszttúlélô Tom Lantos teremtette meg, aki azt ja-
vasolta az érdekelteknek, hozzanak létre egy
„United Front”-ot. Nem lehet két, kétfelé menô
szervezet. A kettô itt nem több, hanem keve-
sebb, mint egy.

Az elôzményekhez képest viszonylag hamar
kialakult az egység, hiszen az addigra már létre-
jött kht. és az alapítvány ugyanazt akarta. A
megegyezés szerint a történészi munkát Szita
Szabolcs irányítja, a fiatalok csapata pedig a
„fund-raising”-re, vagyis az adományok gyûjté-
sére, illetve a PR-munkára összpontosít. Dará-
nyi az idôközben létrejövô közalapítvány meg-
bízott ügyvezetôje is lett. Persze mindez új vitá-
kat gerjesztett.

Idôrendben továbbhaladva, az egyik legfon-
tosabb következô állomás a múzeum létrehozá-
sára az volt, hogy az Orbán-kormány egyik
utolsó kormányülésén, 2002. március 19-én ha-
tározatot fogadott el arról, hogy közalapítványt

hoz létre a már régóta mûködô Vámos Tibor ve-
zette alapítványból, megteremtve így a költség-
vetési támogatás feltételeit: 

„A kormány ma határozott a Holokauszt Doku-
mentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapít-
vány létrehozásáról. A közalapítvány feladatának
tekinti a náci koncentrációs táborokban faji,
vallási és más politikai okokból elpusztított ma-
gyar állampolgárok emlékének megôrzését és a
holokauszttal kapcsolatos dokumentáció gyûj-
tését. A holokauszttal kapcsolatos alapítvány 15
tagú kuratóriummal áll majd föl, amelyben sze-
repet kap a jeruzsálemi Jad Vasem Hatóság, a
washingtoni Holokauszt Múzeum és a Francia
Köztársaság kormánya is, amely 500 ezer dol-
lárral járul majd hozzá az alapítvány létrehozá-
sához, illetve mûködtetéséhez. A kormány már
2000-ben megállapodott a hitközséggel arról,
hogy a Páva utcai zsinagóga épülete megújul ál-
lami támogatással, és ezzel kapcsolatos közbe-
szerzési eljárások már elindultak, folyamatban
vannak, és a 2003. évi költségvetésben benne
lesz az a szükséges összeg, amely a zsinagóga
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épületének megújításához szükséges. Ez az
épület lesz majd az alapítvány székhelye.
Ennyit tehát az alapítványról és a létrehozandó
holokausztmúzeumról.12

E tájékoztatón a szóvivô már bejelentette,
hogy a Páva utcában lesz a múzeum, a költsége-
ket illetôen pedig így fogalmazott: „Pontos
összegrôl pedig majd akkor lehet beszélni, ami-
kor a költségvetés számai a kormány elôtt lesz-
nek, de tudomásom szerint körülbelül 900 mil-
lió forint az, amit a kormány vállal, és mintegy
1,5 milliárdos beruházásról van szó.”

Az eredeti kuratórium tagjai pedig: Dr. Vá-
mos Tibor, a kuratórium elnöke; Dr. Verô Gá-
bor, a kuratórium alelnöke. Dr. Schanda Balázs,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fô-
osztályvezetôje; Dr. Gecsényi Lajos, a Magyar
Országos Levéltár fôigazgatója; Dr. Kovács Ti-
bor, a Magyar Nemzeti Múzeum fôigazgatója;
Dr. Monok István, az Országos Széchényi
Könyvtár fôigazgatója; Dr. Szenes Iván, a Náciz-
mus Üldözötteinek Bizottsága elnöke; B. Turán
Róbert, az Országos Zsidó Vallási Történet és
Levéltári Gyûjtemény igazgatója; Herczog Lász-
ló, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraeli-
ta Hitközség titkára; Zoltai Gusztáv, a Magyar
Zsidó Hitközség Szövetsége ügyvezetô igazga-
tója; Dr. Schweitzer József, a Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szövetsége nyugalmazott fô-
rabbija; Kôbányai János, a Múlt és Jövô Lap- és
Könyvkiadó igazgatója; David Bankier, a Jad
Vasem Hatóság, Jeruzsálem szakértôje; és
Jacques Andreani, a SHOAH Alapítvány, Párizs
szakértôje, illetve ebbe az elsô kuratóriumba
várták még a washingtoni Holokauszt Múzeum
vezetôjét is.13

A jogi akadályok elhárultával persze az épít-
kezés még nem kezdôdött el, hiszen a Páva ut-
cai zsinagóga melletti lakásokból ki kellett köl-
töztetni a lakókat, fel kellett mondani az ott mû-
ködô konyhával kötött hitközségi szerzôdést.
De 2002 ôszén megindulhatott az építkezés a
Páva utcában. De miért a fôváros kulturális
központjától távoli Ferencvárosban?

HOL LEGYEN A KIÁLLÍTÁS: 
A RUMBACH UTCAI ZSINAGÓGÁBAN

VAGY A PÁVA UTCAIBAN?

Természetesen már a gyûjteményszervezés ko-
rai idôszakában elôkerült a kérdés, hol is legyen
az intézmény, milyen épület adjon otthont neki.
Kézenfekvônek tûnt, hogy egy egykori zsinagó-
gában helyezzék el. Abban is volt racionalitás,

hogy egy olyanban, amelyik használaton kívüli,
esetleg rossz állapotú – ám ha múzeumot alakí-
tanak ki benne, esély van arra, hogy rendbe
rakják, méghozzá úgy, hogy így nem veszi el
máshonnan a pénzt. Persze a legfontosabb
szempont, hogy megfelelô legyen az épület,
kiállítás céljára jól átalakítható, kellôen repre-
zentatív és gyorsan megközelíthetô, lehetôleg a
város hagyományos zsidónegyedében.

Ami ezen szempontok többségének megfelel,
azt egyértelmûen a Rumbach utcai zsinagóga
tölthetné be14. A kihasználatlan, ám gyönyörû
épület csak néhány saroknyira fekszik a Do-
hány utcai zsinagógától.

A bécsi szecesszió mesterének, Otto Wagnernek
a tervei alapján készült, 1873-ban felavatott zsi-
nagóga 1959 óta üresen állt, a hozzá tartozó laká-
sokból is 1980-ban kiköltözött az utolsó lakó –
elvben tehát minden adott lett volna ahhoz, hogy
itt helyezzék el a gyûjteményt. Itt, a történelmi
zsidónegyedben, az egykori gettóban. Ráadásul
1941-ben itt gyûjtöttek össze nyolcezer „rende-
zetlen állampolgárságú” zsidót, s vitték ôket Ka-
menyec-Podolszkijba, ahol aztán meggyilkolták
ôket. „Itt játszódott a holokauszt történetének
egy fejezete” – mondta errôl Tordai Péter, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének
(Mazsihisz) elnöke. Nyilvánvaló tehát, hogy a
holokausztról szóló kiállítás számára méltó és
megfelelô helyet lehetett volna itt kialakítani. 

Ám úgy tûnik, a Rumbach túl jó helyen fek-
szik, túl értékes ingatlan ahhoz, hogy „csak úgy”
odaadják a holokausztmúzeum céljaira. Bonyo-
lult ingatlanügyekbe „keveredett” az épület,
nagy pénzek úsztak el rajta. (Többen mindenfé-
le megvesztegetési pénzekrôl is tudni vélnek, de
hát ezekre semmiféle bizonyíték nincs, meg az-
tán eddig még csak veszteséget hoztak a
tranzakciók.) Ám valójában ma sincs értelmes ma-
gyarázat, miért is nem kerülhet ide a gyûjtemény. Ta-
lán csak egy. A Páva utcában már megkezdték
az építkezést. De hát a bevezetôben már említett
„Nemzeti Gödör” esete is eszünkbe juthat. Az is
biztos, a Rumbach rendezetlen jogi helyzete
folytán ott csak jóval késôbb kezdôdhetett volna
el az építkezés – a Páva utca mellett kardosko-
dóknak ez az egyik legfontosabb érve: legyen
már készen valahol ez a múzeum.

Mielôtt belebonyolódnánk a történetünk ta-
lán legbonyolultabb részébe, röviden össze kell
foglalni a zsinagóga legújabb kori történetét.

A Rumbach Sebestyén utcában, vagy ahogy a
népnyelvben élt, a „Rombach” status quo zsina-
gógájában olyan neves rabbik mûködtek, mint

•  D é s i  J á n o s •

H O L O K A U S Z T M Ú Z E U M  B U D A P E S T E N

• 72 •



Pollák Eleázár, Adler Illés15, Fischer Benjámin.
Az épület a háborút viszonylag szerencsésen át-
vészelte. Ám a hívek száma rohamosan csökkent,
az épület állaga romlott, egyre inkább felújításra
szorult volna. Végül 1959-ben Sós Endre, a Buda-
pesti Izraelita Hitközség akkori elnöke bezárat-
ta, arra hivatkozva, hogy életveszélyessé vált.16

Az elhanyagolt épületnek aztán húsz évvel ké-
sôbb, 1979 novemberében beomlott a teteje.
S bár egy kis imaterem mûködött a lakásoknak
helyet adó részben, a fôépülettel senki sem törô-
dött, betört a tetôcserép, a födém beázott, kitör-
tek az ablakok, leszakadt a nôi karzat, s a gyö-
nyörû belsô díszítés is súlyosan károsodott. 

1988 márciusában a hitközség állítólag 6 mil-
lió forintért adta el az épületet az Alba Regia
Állami Építôipari Vállalatnak. Haraszti György
már idézett cikke szerint az ár botrányosan ala-
csony volt, hiszen még a zsinagógához tartozó
lakások is többet értek. Zoltai Gusztáv, a Mazsi-
hisz ügyvezetô igazgatója errôl így nyilatkozott:
„Elôdeim azért adták el ezt a szép épületet, mert
ha nem teszik, összeomlott volna.”17

Az Alba Regia jelentôs üzleti hasznot remélt a
belvárosi értékes ingatlanért. Szó volt koncertte-
remrôl, tôzsdérôl, az utcafronti lakásokból irodá-
kat alakítottak ki. A cég 500-600 milliót költött
rá, 1991 nyarán azonban 80 százalékos készült-
ségnél leállt az építkezés. Az idôközben rész-
vénytársasággá alakult cég vezérigazgatója, Bar-
na Gábor akkor azt mondta, nem képesek tovább
viselni a költségeket, majd a leendô vevô elkép-
zeléseinek megfelelôen fejezik be a munkát.18 A
cég próbált megszabadulni a számára mind ter-
hesebb épülettôl, persze – már a piacgazdaság
idején járunk – legalább a befektetett tôkéjét sze-
rette volna viszontlátni. Már ekkor felvetôdött
egyébként, hogy a hitközség elcserélné a
Rumbachot más, a kárpótlás során visszakapott
ingatlanra, ám nem sikerült megegyezni. Végül
1994-ben az Állami Vagyonügynökség vette
vissza az épületet és szerette volna hasznosítani.
Nekik sem sikerült, egyrészt az épület speciális
kialakítása miatt, másrészt, mert a hitközség
eladáskor kikötötte, hogy beleszólhat abba, mit
is alakítanak itt ki, s csak olyan funkcióhoz járul-
nak hozzá, ami nem sérti a vallásos érzületet. 

Ha jól meggondoljuk, az állam bátran odaad-
hatta volna múzeum céljaira az épületet, igaz,
így kétségkívül elesett volna az eladásból szár-
mazó bevételtôl. Ugyanakkor azt is láthattuk,
hogy a politikailag fontos Terror Házánál gyor-
san megoldották a finanszírozás kérdéseit. Vé-
gül is tehát nem sikerült megegyezni. Természe-

tesen elôkerültek rögtön olyan érvek is, hogy
mûemléki megkötöttség miatt nem lehetett vol-
na megfelelôen átépíteni – ezt az álláspontot
képviseli többek között Ács Tamás, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes
államtitkára, aki ma a beruházás ügyeit intézi.
Mások úgy vélik, megoldhatók lettek volna az
építészeti problémák, annál is inkább, mivel a
kiállítás érdemi része amúgy sem a zsinagógai
térben lett volna, hanem az egykori lakások,
irodák helyén, a hatalmas pincében.

Darányi András, az alapítvány ügyvezetôje
szerint: „A legalkalmasabb helyszín biztosan a
Rumbach lett volna. Ám kiderült, az épület tör-
ténete olyan bonyolult, a jogi helyzete annyira
összetett, hogy ha ragaszkodunk hozzá, soha
nem indulhat el a beruházás. A hitközség és a
kormányzat között olyan erôtérbe került, hogy
szinte reménytelen ott bármit is csinálni.”

Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke szerint a
kormány és a hitközség vezetôi nem tudtak ide-
jében megegyezni arról, hogy a Rumbachot
visszaadják a múzeum céljaira, pedig a hitközség
vezetôi szintén úgy gondolták, a Rumbach lenne a
legalkalmasabb helyszín. De az állam inkább
pénzt szeretett volna látni belôle. És Tordai is
elismeri, építészeti kifogások is akadtak. „A kul-
turális kormányzat kerek perec kijelentette,
hogy nem adják a Rumbachot” – mondja Tor-
dai. A múzeum ügye elakadni látszott. „Ekkor
Verô Gábor felfedezte a Páva utcai zsinagógát.
Mi beleegyeztünk, hogy a hitközség tulajdoná-
ban lévô épületegyüttessel járuljunk hozzá a
múzeum kialakításához. Ismerjük a kifogáso-
kat, de a Páva utcában belátható idôn belül lét-
rejöhet az intézmény. Közel hatvan év telt már
el a táborok felszabadulása óta. Az idô sürget,
kell hogy végre legyen egy mementóként szol-
gáló hely” – mondja.

Akadnak többen, akik persze úgy vélik, hogy
ha majdnem hatvan évig nem haladt érdemben
elôre az ügy, akkor azon a páron már nem múl-
na semmi.

„Azt mondják, azért kell sietni, mert egyre ke-
vesebb a túlélô, nagyon idôsek már, nekik is jo-
guk kell hogy legyen egy ilyen, emlékhelyként
is mûködô intézményt meglátogatni. Persze ez
igaz, de szerintem a gyerekeinknek is joguk kell
hogy legyen egy tisztességesen kialakított, mél-
tó helyen lévô holokausztkiállításra” – mondja a
vita egyik, névtelenséget kérô résztvevôje.

Ács Tamás helyettes államtitkár szerint viszont
sose volt igazán vita a helyszínrôl. „A Rumbach
az ÁPV Rt.-é. A Mazsihisz eladta, még ha nem
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is teljesen önként, és nem is reális áron. A ma-
gyar állam körülbelül félmilliárd forintot ölt be-
le. Igaz, hogy még mindig kihasználatlanul áll,
de a tulajdoni viszonyai rendezetlenek. Az ÁPV
Rt. feladta lenne, hogy eladja.” Ács Tamás is
hallott arról a tervrôl, melyet Tordai Péter vá-
zolt, mely szerint a hitközség más, a kárpótlás
során visszakapott épületet cserélne el erre.
Cserealapként a hírek szerint szóba jöhetne pél-
dául a kanadai nagykövetség épülete. Ám Ács
Tamás szerint még ha a Miniszterelnöki Hiva-
talban már körvonalazódik, hogy tényleg a cse-
re lenne a legjobb, mindennek a lebonyolítása
még legalább egy évet vesz igénybe.

És ugye az idô…
Tordai Péter ugyanakkor határozottan állítja,

hogy a Rumbachot igenis vissza kell szerezni,
szerinte Magyarországon zsidó reneszánsznak
vagyunk a tanúi, a közösségnek szüksége van
épületekre, többek között a Rumbachra is. Ha
visszakapják, ide kulturális központot álmodnak,
amely a zsidóság hagyományait, kegytárgyait kí-
vánja majd többek között bemutatni. Könyvtárat

és egy kis klezmer kávézót is létesítenek benne.
Tordai azt reméli, hogy egy turisták számára
rendkívül vonzó, a prágai zsidónegyedhez ha-
sonló negyedet sikerül itt majd kialakítani.

Vagyis a Rumbach mégiscsak sok mindenre
alkalmas. Kulturális központnak jó, miért ne le-
hetne benne holokausztmúzeumot létrehozni?
Csakhogy a Rumbachba még semmi sincs, a
Páva utcában pedig már dolgoznak. 

Persze a Páva utca messze esik onnan, ahová
a turisták általában elmennek. Tordai szerint vi-
szont a Nemzeti Színház és a köré tervezett kul-
turális központ felértékeli azt a környéket, szin-
te egy új városközpont alakul ki. A Dohány
templom elôl meg majd különbusz hordja ki a
turistákat, az érdeklôdôket. 

Ám korántsem nyugodtak meg a döntés után
a kedélyek. Például Kôbányai János, a közala-
pítvány kuratóriumának a tagja egy, a Népsza-
badságban még korábban megjelent írásában19

állt ki a Rumbach mellett. 
2002 júliusában Budapesten járt az egyik leg-

tekintélyesebb francia, zsidó politikus, Simone
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Veil, maga is auschwitzi túlélô, aki nemcsak a
francia kormány tagja volt egy idôben, hanem
az Európa Parlament elnöke is. Veil ma vezetô-
je a 2000-ben életre hívott Holokauszt Emlék
Alapítványnak, melynek célkitûzése a holo-
kauszttal kapcsolatos kutatások, francia és kül-
földi szakértôk kutatásainak támogatása. E mi-
nôségében is, s mint tekintélyes mértékadó po-
litikus is Veil asszony sokat tett azért, hogy kor-
mánya jelentôs összeggel támogatta a budapes-
ti holokausztmúzeum létrejöttét. Veil találko-
zott Medgyessy Péter miniszterelnökkel. A hivata-
los közlemény szerint „Simone Veil megelége-
déssel fogadta, hogy hosszú idô után végre lét-
rejöhet a Holokauszt Emlékmúzeum Magyar-
országon. Veil szerint az emlékmúzeummal a
kirekesztés és a diszkrimináció elleni fellépés
eszköztára egy fontos intézménnyel bôvül.” Ta-
lálkozott az oktatási és a nemzeti kulturális örökség
miniszterével is, akik megígérték neki, hogy amennyi-
ben lehetséges, mégis a méltóbb helyen, a Rumbach ut-
cában építik meg a múzeumot.

Ezen ígéret elhangzásakor gyakorlatilag már
minden illetékes egyetértett azzal, hogy a Páva
utca legyen az otthona az új kiállításnak.

MILYEN IS AZ A PÁVA UTCA?

Tordai Péter beszámolójából tehát tudjuk, hogy
amikor elakadtak a tárgyalások a Rumbachról,
akkor Verô Gábor ajánlotta a Páva utcai zsina-
gógát20.

A hitközség, az alapítvány és a kormány kép-
viselôi az elôzményekhez képest gyorsan ered-
ményre jutottak, s 1999 ôszén megállapodtak
abban, hogy a Páva utcában, a hitközség tulaj-
donában lévô épületben, állami támogatással
hozzák létre a múzeumot, s ezt sajtótájékozta-
tón jelentettek be21. Az akkori tervek szerint az
állam 350 millió forinttal szállt volna be, s a mil-
lennium évében adták volna át az elkészült in-
tézményt. (A maga idejében alig telt el másfél év
az elsô kapavágástól az épület átadásáig.) A ma-
gyar Külügyminisztérium szóvivôje kész tény-
ként kezelte, hogy elindult az építkezés és idô-
ben készen lesz, amikor azt mondta: „1999 fo-
lyamán kormányzati program keretében kezdô-
dött meg a volt Páva utcai zsinagóga felújítása,
amely elkészültekor a magyarországi holoka-
usztmúzeumnak ad majd helyet.”22 Pedig ekkor
még nem sok történt.

Az akkori tervek szerint két ütemben történt
volna a beruházás, elsôként az addig konyhai

raktárnak használt zsinagógát újították volna
fel és szerveztek volna itt kiállításokat, majd a
hozzá tartozó új épületeknek csak 2003-ban
kezdtek volna neki.

Gondot jelentett az is, hogy a zsinagóga terü-
letén egy konyha mûködött (korábban itt egy, a
híveket ellátó kóser konyha üzemelt, amely az-
tán átköltözött a jóval korszerûbb zuglói
Scheiber Sándor iskolába). Ezután a hitközség
bérbe adta a konyhát. Végül tízmillió forintot fi-
zettek az üzemeltetônek, így idônek elôtte fel-
mondhatták a szerzôdést, s nekikezdhettek a fe-
lesleges épületek lebontásának.

Ugyanakkor mind többen vélték úgy, hogy
nem jó, ha két ütemben fognak neki az építke-
zésnek. Egyrészt, mert hiába újítják fel a zsina-
gógai teret, az önmagában gyakorlatilag alkal-
matlan arra, hogy egy korszerû bemutatónak
adjon helyet. „Ott legfeljebb csak egy gimnáziu-
mi önképzôköri színvonalú kiállítást lehetett
volna szervezni” – állítja egy történész. Más-
részt meg, a korábbi tapasztalatokból kiindulva,
attól tartottak, hogy ha az elsô rész elkészül, a
kormányzatnak már nem lesz olyan fontos a
második, s lehet, az sose készül el.

Mindenesetre jóval lassabban haladt a dolog,
mint azt sokan remélték a megegyezés után. Az
építészeti tervpályázat lezárulta után 2000 de-
cemberében azt ígérték, 2001 elsô felében indul
a felújítás, végül az érdemi munka csak 2002
októberében kezdôdött el.

1999-ben tervpályázatot írtak ki az épület-
együttesre, amit öt induló közül végül a 2000.
november 28-i eredményhirdetésen a „Mányi
István Építész Stúdió nyert meg. Az elbírálásban
a Hitközség és az Auschwitz Alapítvány mellett
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
az Építômûvészek Szövetsége és az Építészka-
mara is részt vett. »Nagyon tisztességes zsûri
volt« – jellemezte Vámos Tibor, az alapítvány
kuratóriumának elnöke a bíráló testületet. A dön-
tés ennek ellenére éles vitákat váltott ki: a sajtó-
ban is többen bírálták a gyôztes projektet, amely
az utcától magas fallal rekeszti el a múzeum épület-
együttesét. Ennek ellenére (vagy talán éppen ezért)
a Mányi Stúdió kapott megbízást a teljes terv-
dokumentáció elkészítésére.”23 Bár a Bokor
Péter-féle tervet is jónak találták, s felvetették,
hogy az elsô helyre sorolt pályázó esetleg dol-
gozzon vele együtt. (A további sorrend: III. dí-
jas Filep Ákos és munkatársai, IV. díjas Dr.
Szôcs Sándor és munkatársai [Szôcs korábban
a gyôri zsinagóga felújítása körül szerzett ko-

•  D é s i  J á n o s •

H O L O K A U S Z T M Ú Z E U M  B U D A P E S T E N

• 75 •



moly érdemeket], V. díjas Wirth Péter és mun-
katársai.)

Mindenesetre az Ybl-díjas Mányi István24 ve-
zette stúdió rendhagyó épületegyüttest képzelt
el. „Az épületet gyönyörû kôfallal vesszük kö-
rül, amelyet árkádokkal nyitunk meg, és úgy
gondoltam, itt kell az emlékfunkciót kialakítani.
A holokauszt szörnyûségeit nem tartom helyén-
valónak a zsinagóga épületébe bevinni, ahol
legfeljebb egy-egy idôszaki kiállításnak szeret-
nék helyet adni. Az épületet eredeti formájában
szeretném megtartani, emlékeztetônek elég me-
mentó, hogy ott áll az épület – gyülekezet nél-
kül” – mondta Mányi István egy szaklapnak25

adott interjújában.
Az újonnan létrehozott épületrészekben lesz-

nek a dokumentumtár helyiségei, a kutatói szo-
bák, a kiállítási termek egy jelentôs részét a föld
alá viszik le.26

Információnk szerint egyébként Bokor Péter
hosszú ideig keményen lobbizott, hogy inkább
az ô, második helyre sorolt pályázatát valósít-
sák meg. Bokor számtalan jelkép erejû tárgyat
is beleképzelt az új épületegyüttesbe, vasúti ko-
csit, rámpát, hat emlékoszlopot a hatszázezer
áldozatot felidézendô – és így tovább. Míg Má-
nyiék inkább azt gondolták, hogy önmagában
az elhagyott zsinagóga is elegendô jelkép.
Ugyanakkor Darányi András, az alapítvány je-
lenlegi ügyvezetôje szerint „Bokor elképzelései-
re továbbra is számít az alapítvány, bár az ne-
héz kérdés, hogy miként”.

2002 ôszén tehát megindult a munka. Ács Ta-
más, a beruházásért felelôs minisztérium helyet-
tes államtitkára arról számolt be a Múlt és Jövô-
nek, hogy 1,7 milliárd forint van az építkezésre,
de ebben nincsenek benne a belsôépítészeti
munkák és momentán a kiállítás kialakításának
a költségei sem. A mûszaki átadás 2003 augusz-
tusában megkezdôdhet, 2004 januárjában át
kellene adni az épületet, s az eredeti tervek sze-
rint a kiállításnak 2004. április 16-án meg kelle-
ne nyílnia. 

Most már csak az a kérdés, mi is legyen ott?

MIT ÉS HOGYAN MUTASSANAK BE
AZ ÉRDEKLÔDÔKNEK?

Az alapítvány és dokumentációs központ régóta
gyûjt anyagokat, dokumentumokat. Persze
mindebbôl – és a késôbb összeállítandó anyag-
ból – még nem jön létre kiállítás.

A kiállítás megtervezésére az alapítvány kura-
tóriuma létrehozott egy bizottságot Sipos Péter27

vezetésével. (Illetve ez is részben vitatott, több
általunk megkérdezett is állította, hogy a kura-
tórium tagjai a ritka kuratóriumi ülések egyikén
sem döntöttek Sipos kinevezésérôl, errôl való-
színûleg Vámos Tibor elnök határozott.)

2002. július 12-én ült össze a Sipos vezette
történész szakbizottság28. Itt komoly vita bonta-
kozott ki a résztvevôk között több, alapvetô
kérdésben. Vámos Tibor és Sipos Péter szerint
a zsidó–magyar együttélés történetét az „arany-
kortól” kezdve kell bemutatni egészen a holo-
kausztig. Ahogy Vámos Tibor fogalmazott itt:
„Be kell mutatni, mit vesztett Magyarország a
holokauszt kapcsán, milyen gazdaságot adott ez
az elûzött, elpusztított réteg az országnak. Te-
hát a Horn Emil kiállítási tervében szereplô »az
aranykort« ne hagyjuk ki. A történelem teljessé-
gét kell adni, tanulságot szolgáltatni több nem-
zedék számára oly módon, hogy kiderüljön, mi
a jó és mi a rossz a társadalom számára.” Sipos
Péter azt is elképzelhetônek tartotta még ekkor,
hogy egészen 1867-ig vagy még 1848-ig is
visszamenjenek az idôben.

Velük szemben Karsai László történész, egye-
temi tanár, ki a holokauszt egyik legjobb ma-
gyar ismerôje és Varga László történész-levéltá-
ros amellett állt ki, hogy a zsidó szenvedéstörté-
netet kell bemutatni 1938–1948 között, különös
tekintettel Auschwitzra és az oda vezetô útra. Annál
is inkább, mert a kiállítás hasznos alapterülete,
1800 négyzetméter meglehetôsen szûkösnek tû-
nik. (Vámos, egy jelenlévô szerint, erre azzal
vágott vissza a vitában, hogy maguk azt nem
tudhatják, mikor kell kezdeni a bemutatót, hi-
szen nem éltek még a Horthy-korszakban – mi-
re a jelen lévô történészek csak annyit feleltek,
azért a török hódoltság koráról is születnek
szakmunkák, pedig akkor tényleg egyikük sem
élt még.)

További vitakérdés volt, hogy folyhat-e ez a
diskurzus a nyilvánosság elôtt. Sipos és Vámos
annak a híve volt, hogy nem, semmi sem kerül-
het a nyilvánosságra a megbeszéltekbôl, mire
Varga László azt felelte, hogy ha ez feltétel, ô
nem kíván részt venni a testület munkájában.
Hiszen a kiállítás ügye nem pusztán egy szûk szak-
mai csoporté kell hogy legyen. Karsai László egy, a
bizottság tagjainak készített feljegyzésében
egyenesen úgy fogalmazott: „A kiállítás meg-
szervezését csakis a lehetô legszélesebb körû
társadalmi vita alapján tartjuk elképzelhetônek.
Ha a háború túl fontos ahhoz, hogy csak kato-
nákra bízzák, akkor a magyar holokauszt állan-
dó emlékkiállításának az ügye is túl fontos ah-
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hoz, hogy csak néhány, magát még oly képzett-
nek tartó történész és muzeológus döntsön ügyé-
ben.” Karsai kifejezetten széles körû társadalmi vi-
tát javasol tehát, több lapot is bevonva ebbe.

Ennél is lényegesebb kérdésként vetôdött fel,
hogy vajon miért nincs folyamatos építész-lát-
ványtervezô-történész szakértô együttmûködés
– enélkül ugyanis nem lehet hatékony munkát
végezni.

Sipos Péter októberben a Múlt és Jövô kérdé-
sére már azt felelte, hogy elôbb el kell készíteni
a kiállítás tervét, meg kell csinálni a történelmi
szakanyagot, ebbôl megfelelô forgatókönyvet
kell írni és utána, ehhez igazodva, kell megter-
veztetni a belsô teret. (Szerinte erre egyébként
pályázat sem kell, a kuratórium maga dönthet
arról, kit bíz meg a belsô tér tervezésével, legfel-
jebb a kivitelezôt kell pályázat útján kiválaszta-
ni.)

Ugyanakkor a bizottság tagjai közül többen
úgy vélik, rengeteg dolgot nem gondoltak vé-
gig, amikor belevágtak az építkezésbe. Mivel
abban ma már nagyjából egyezség született,
hogy eredeti anyagokat nem gyûjtenek, szük-
ségtelenné válik a tervekben pedig szereplô res-
taurátormûhely kialakítása és így tovább. Szin-
tén vitatott a tervnek az a része, hogy ide gyûj-
tenék a zsidósággal, a korszakkal kapcsolatos
levéltári anyagot. Varga László, aki a Fôvárosi
Levéltár fôigazgatója volt, arra hívja fel a figyel-
met, hogy ez ellentétes a hatályos levéltári tör-
vénnyel, és oka sincs sok. Különben is, már lé-
tezik magyar zsidó levéltár, felesleges így kon-
kurenseket teremteni egymásnak. Elvben per-
sze elképzelhetô, hogy másolatban gyûjtenék be
az anyagot, de – emeli ki a szakértô – ennek
szakmailag nincs sok értelme. Vele ért egyet
Toronyi Zsuzsa muzeológus-levéltáros, a Buda-
pesti Zsidó Múzeum munkatársa.

A belsô viták ellenére több dolog körvonala-
zódni látszik. Az eddigi, talán legmarkánsabb
elképzeléssel Karsai László állt elô.

„A kiállítás központi gondolata legyen a ma-
gyar zsidó szenvedéstörténet csúcspontjának a
bemutatása: mi történt Auschwitzban, hogyan,
miért, kik pusztultak el ott, kik a felelôsek több
százezer ember haláláért. Zömmel magyar ér-
zelmû, magukat magyarnak valló emberek
száz- és százezreit alázták meg, fosztották ki, te-
relték gettókba, majd gyûjtôtáborokba és végül
deportálták ôket. A kiállításnak azokról kell
szólniuk, akiket megöltek, akik fájón hiányoz-
nak. (…) Elsôsorban az érzelmekre ható, meg-

rázó, nagyon hatásos, nagyon látványos kiállí-
tást kell szerveznünk. Nem feladatunk ismere-
tek, információk tömegének közlése: a megdöb-
bentett, felkavart látogató, ha akar, a virtuális
múzeum29 anyagában és a közalapítvány szak-
könyvtárában olvashat, kutathat majd.” 

A sokkoló eszközök között említi Karsai,
hogy a látogatók a bejáratnál például sárga csil-
lagot kapnak, vagy egy kis füzetet, amely a láto-
gató életkorával, nemével, foglalkozásával
egyezô, a holokauszt idején megölt személy
adatait, életrajzát tartalmazza. Teremrôl terem-
re haladva e kis füzetbôl is követheti a látogató,
hogy mi történt alteregójával. 

Másik vitakérdés az ügyvezetô személye. E
tisztséget lapzártánkkor Darányi András töltöt-
te be, ám már kiírtak egy új pályázatot a tiszt-
ségre. Varga F. János kuratóriumi tag, film- és
dokumentumtörténész egyenesen úgy fogalma-
zott, hogy tarthatatlan állapot, hogy egy pálya-
kezdô, tudományos fokozat, szakmai múlt nél-
kül, tölti be ezt a tisztséget. (Darányi András
most áll jogi egyetemi államvizsgája elôtt.)
Megemlíti, hogy a világ hasonló intézményei-
ben csak kvalifikált, nagy gyakorlattal rendel-
kezô szakemberek végezhetnek ilyen munkát.

A Népszabadságban 2002. október 1-jén meg-
jelent ügyvezetôi tisztségre szóló pályázati felhí-
vásban viszont csak elônyként szerepel az egye-
temi diploma, nem köti ki kötelezôen a többéves
vezetôi gyakorlatot, ugyanakkor akár úgy is ol-
vasható, hogy kizárja mindazokat, akik közal-
kalmazottak vagy köztisztviselôk. 

B. Turán Róbert, a Budapesti Zsidó Múzeum
vezetôje, a kuratórium tagja szerint a pályázatot
megfogalmazó Vámosék hibája a félreérthetô
kiírás, hiszen a késôbbi magyarázatok szerint
csak a közvetlen kormányalkalmazottakra gon-
doltak, ám ezzel elképzelhetô, hogy elriasztottak
potenciális jelölteket. Új pályázatot mindeneset-
re nem írnak ki, „Vámosék azt vállalták, hogy
majd élôszóban tájékoztatják az érdeklôdôket.”

PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ

A kormánydöntés értelmében, amint arról Ács
Tamás helyettes államtitkár tájékoztatott, 1,7
milliárd forint költségvetési támogatás jut az épí-
tésre. Magának a kiállításnak a támogatásáról
még nincs döntés. „Arra is jut majd minden bi-
zonnyal állami forrás, de az alapítványnak is kel-
lene külföldi szponzorokat találnia” – mondja. 

Darányi András szerint különösen fontos,
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hogy külföldi támogatáshoz jussanak, még ak-
kor is, ha az államtól kapnak pénzt, hiszen biz-
tonságosabb, nagyobb mozgásteret jelent, ha
pénzügyileg több lábon állnak. Mindenesetre az
alapítvány honlapján nincs még túl sok támoga-
tó feltüntetve. Pedig 2002. április 15-én a buda-
pesti Gundelban nagyszabású partit adtak, vir-
tuálisan lerakták a múzeum alapkövét, s egyút-
tal meghirdették az alapítvány pénzgyûjtési ak-
cióját. A rendezvényen – amelyen többek kö-
zött Göncz Árpád volt köztársasági elnök és a
magyarországi holokauszt kiváló kutatója,
Randolph Braham is rész vett – Franciaország
nagykövete adott át ötszázezer dollárnyi támo-
gatást. (Igaz, cserébe szerette volna, ha nem a
Páva utcában, hanem a Rumbachban építik
meg a kiállítást.) Ötszázezer forintot egy hang-
lemezkiadó kft., háromszázötvenezer forintot
adott át a Hit gyülekezetének képviselôje, ezen-
kívül még egy-két százezer forintnyi támogatás
és a jó pár tízezer forintos donátor szerepel az
egyébként még korántsem kész honlapon.30

Mások, köztük Karsai László is, úgy vélik, ki-
fejezetten az állam feladata finanszírozni egy
ilyen kiállítás létrehozását, mûködtetését.

MIKOR NYÍLIK MEG

A hivatalos nyilatkozatok szerint 2004. április
16-án kellene megnyitni a Budapesti
Holokauszt Múzeum kapuit. Ács Tamás szerint
az építkezéssel nem lesz probléma, tartani tud-
ják majd a határidôket. De úgy látszik, a kiállí-
tás elkészítése a tervezettnél több idôt vesz
majd igénybe. Sipos Péter kérdésünkre október
legvégén már azt mondta: Nem fog megnyílni
2004 áprilisában a kiállítás. Irreális az a határ-
idô. Ma 2005 májusát tartjuk reálisnak.

JEGYZETEK

1 Vagy tucatnyi, a múzeum ügyében érintett emberrel beszél-
tem az elmúlt hetekben. Volt, aki hozzájárult ahhoz, hogy név
szerint hivatkozzak rá, volt, aki nem. 

2 „Adok nékik házamban és falaimon belül helyet és oly nevet,
a mely jobb, mint a fiakban és lányokban élô név; örök nevet adok
nékik, a mely soha el nem vész” – hangzik a Jad Vasem Bibliából
(Ézsaiás 56, 5) vett jelmondata. 

A Jad Vasem – múzeum és kutatóintézet az izraeliek számára
különleges fontossággal bír, hiszen ez állít emléket, kiállításaival
és archívumaival, a II. világháború idején meggyilkolt mintegy
hatmillió zsidónak. A Jad Vasemben, az „Igazak útján” azok ül-
tethetnek fát, akik saját életük kockáztatásával mentettek embe-
reket a vészkorszakban, ide – a „Világ jámborai” közé – bejutni
számít Izraelben a legnagyobb kitüntetésnek.

A holokausztarchívum célja, hogy a kutatók, az érdeklôdôk, a
jövô nemzedékek számára hozzáférhetôvé tegye a vészkorszak
megismeréséhez szükséges adatokat.

3 Medgyessy Péter miniszterelnök 2002. októberi washingtoni
látogatásának egyik hangsúlyos része volt látogatása a washingto-
ni Holokauszt Múzeumban.

4 A két leglényegesebb, az 1992-ben Wallenberg életét bemuta-
tó kiállítás, melyet Ember Mária, Sebes József és Bajtay Péter
kezdeményezett és Horn Emil rendezett, illetve az 1994-es, szin-
tén Horn Emil rendezte várbeli bemutató.

5 N. Kósa Judit: Többéves késéssel épül meg a Holokauszt Múzeum,
Népszabadság, 2002. április 16. 

6 Népszabadság, id. cikk
7 Vámos Tibor akadémikust többszöri próbálkozásom ellenére

sem tudtam elérni, pedig a véleményét jó lett volna megismerni,
ütköztetni a  riport többi szereplôjével.

8 A fájdalom és felelôsség múzeuma, Heti Válasz, 2002. március 29.
9 Gadó János: Holocaust Múzeum: átadás 2004. április 16-án?,

Szombat, 2002. május
10 A Magyar Auschwitz Alapítvány és a Terror Háza, MTI-jelentés,

2002. február 11., 18.15
11 Margit Patrícia: A túlélôk unokái állítanak emléket a vészkorszak

áldozatainak, Népszabadság, 2001. április 25.
12 Kormányszóvivôi tájékoztató, elolvasható az interneten, a

http://www.kormany.hu/ulesek/2002/03/19/st.html címen.
13 A tekintélyes névsor azért adott alkalmat vitára. Többen szó-

vá tették például, hogy a kuratórium külföldi tagjainak rendsze-
resen magyar nyelvû anyagokat küldtek, a kuratórium üléseire
csak formális meghívásokat kaptak, így az érdemi munkában esé-
lyük sem volt részt venni.

14 Az épület történetérôl a legalaposabb munka: Ines Müller:
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, Löcker Verlag, MTA
Judaisztikai Kutatócsoport, 1993, illetve a Komoróczy Géza szer-
kesztette A zsidó Budapest, MTA Judaisztika Kutatócsop., Város-
háza, 1993.

15 A híres Rumbach utcai rabbi, Adler Illés a dédapám volt, ró-
la és a Rumbach templomról a Szombat 2001. májusi számában
írtam. Az interneten a http://www.c3.hu/~szombat/ht0105.htm cí-
men olvasható ez el.

16 Haraszti György: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei, megjelent
Ines Müller már hivatkozott könyvében.

17 Heti Válasz már idézett cikke.
18 Gervai András: Egy „zsinagóga” gazdára vár, Magyar Hír-

lap, 1993. szeptember 7.
19 Kôbányai János: Legyen a Rumbach utcában a múzeum, Népsza-
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