5.
A ZSINAGÓGA
ÉS A T ELEPÜLÉS

5.1

Levelezőlap a Zsidó típusok Galícíában
c. orosz levlapsorozatból, Klopfer
Galíciai kisvárosban fut a klopfer,
a „kopogtató”, imára hívja a híveket,
mivel óra nem volt, és nem is harangoztak.
A levlapon a jellegzetes stetl környezet,
organikus városszövet látható, kicsiny
házakkal és szabálytalan közterekkel.
Russian Postcard in the series
Galitian Types, Klopfer
In a Galitian township the Klopfer (rapper)
hurries to call men for prayer – since there
were no watches nor bells to ring. The
postcard shows the organic urban fabric of
the shtetl with little cottages and irregular
public spaces.

5.2

Jeruzsálem Dávid Király
korában, i. e. X. század
A képen két korszak Jeruzsáleme látható:
a fenti szabálytalan négyszög a ma látható és XVI. században épült várfalon belüli
óváros (drapp), a lenti babszem a Dávid
korabeli város (kék). A kettő részben fedi
egymást, azaz a mai óvárosnak ez a része
a X. századra nyúlik vissza (rózsaszín), mint
a Templomhegy.
Jerusalem in King David’s
times, 10th century B.C.E.
The plan represents two periods of
Jerusalem: above the irregular quadrangle
shows the 16th-century city (drab), below
the ‘bean’ is King David’s Jerusalem (blue).
The two intersect, i.e. part of the Old City
can be traced back to the 10th century
(pink), e.g. the Temple Mount.

Bevezető
A zsidók alkotó urbánus tapasztalata három évezredre tekint vissza. A Dávid király alapította Jeruzsálem a kornak megfelelő, „modern” város volt 3000 évvel ezelőtt, ahol külön
erre a célra létrehozott, kiemelt helyen állt Salamon temploma. Ma már csak a kerítőfalainak alapjai láthatók és romantikusan Siratófalnak nevezik. Még így is impozáns.
Valószínűleg a babilóniai fogság tette szükségessé a zsinagógát, mint templompótló intézmény létrehozását, és feltehetően 2600 évvel ezelőtt jelentek meg az első zsinagógák a mai Izrael
illetve a környező országok területén. Az óhazában a zsinagógáknak elvben kiemelt, rendszerint a legmagasabb hely dukált. A gyakorlatban
ettől eltérő esetekkel is találkozunk, különösen
kisebb települések esetében, ahol a zsinagóga
mintegy összenőtt a település lakóházaival,
mint a 75 házas, 300 lakosú Katzrin zsinagógája a Golán-fennsíkon (lásd a 2. fejezetet).
Ám a diaszpórában ezt nehéz volt megvalósítani, mind keresztény, mind muzulmán
földön. A zsinagóga elhelyezése kapcsán
a zsidóság kompromisszumokra kényszerült.
A keresztény országokban, különösképpen
Közép-Európában, a zsinagógák nagyjából
az egyenjogúsítás koráig nem jelenhettek
meg az utcán, legalábbis azokon az utcákon,
ahol keresztények is jártak.
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5.3

4.1

Salamon temploma alapjainak
maradványa, a Siratófal, i. e. X. század
A hatalmas fal kükloptikus, 30 tonna súlyt
is nyomó faragott kövekből épült, ahová
vallásos zsidók járulnak imádkozni.
The Western Wall, Remains of
the foundations of Solomon’s
Temple, 10th century B.C.E.
The cycloptic wall contains ashlars weighing
up to 30 tons. Religious Jews still come
here to pray.

Ahogy az ókori, úgy a középkori zsidóság is városlakó volt a közép-európai térségben,
amit több példa is igazol. Rendszerint elkülönülve éltek, mint Brünnben, ahol a Platea
Iudeorum a keresztény város felől zárt volt, és volt saját városkapuja – Porta Iudeorum.
Brünn és Morvaország általában a magyar zsidóság egyik gyökere.
E zsidónegyedben más volt a telekosztás. Ezek a telkek meg sem jelennek az 1348-as városi
térképen, csak Platea Iudeorom felirat jelezte őket. Utóbb, miután a zsidókat kiűzték a legtöbb
közép-európai városból, a néhai középkori zsidó jelenlétet ma már nem ritkán csak az utcanevek őrizték meg – Judengasse, Židovska ulica, Žudievska, Židovska steza, Jevrejska ulica stb.
Gyakran volt e zsidó városrész a várfal mentén, mint például Maribor esetében, ahol a zsinagógán kívül fennmaradt még egy zsidó bástya, „Židovski stolp” is, amely békeidőben a Talmud
tanulmányozásának adott helyet. Esetenként ez a negyed igen nagy kiterjedésű is lehetett, mint
Prágában a Jozefov. Krakkóban a Kazimierz előváros volt a zsidók városa.
Magyarországon a középkorban a zsidók, mint Sopron példája bizonyítja, a település szívében laktak, de zsinagógáikat udvarba építették, hogy imájuk ne zavarja a többséget, illetve,
ahogy ezt akkor indokolták, nehogy megingassa a keresztények hitének szilárdságát. (Ennek
gyakorlati esélye minimális volt, hiszen a zsidó szertartás nem vehette fel a versenyt a kereszténnyel látványosság és nyugati szempontból értelmezett művészi színvonal tekintetében.)
Sőt, még ha olyan is lett volna, a különböző társadalmi elvárások gyakorlatilag kizárták a keresztények betérését a judaizmusba – a zsidók maguk sem szorgalmaztak ilyesmit.
Bár a judaizmus kapui nyitva állnak mindenki számára, aki hajlandó az értékeit átvenni és
megtanulni azt a vallási ismeretanyagot, amit a hívektől a zsidó hagyomány elvár. Nagyobb
betérési arány az egyének szintjén csak az emancipációt követően jelent meg a közép-európai térségben főképp vegyes házasságok alkalmával, bár ismertek korábbi esetek is, mint
az ún. zsidózó székelyeké (lásd a 4. fejezetet), vagy még korábban a Kazár Kaganátusé,
illetve az ókorban a föníciai diaszpóra beolvadása a zsidóságba. A sopronihoz hasonló városi
pozíciója volt a budai zsidóságnak is, amelynek vezéralakja, Mendel Jakab, Mátyás király
idejében Európa legnagyobb zsinagógáját mondhatta magáénak.
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5.4

5.5

A

C

B

A

B

A török kiűzésével a zsidó lakosságot is kizavarták az országból és a mai zsidóság jobbára a Monarchia északibb vidékeiről vándorolt be Magyarországra. Ez alól csak a nagyon
kisszámú szefárd zsidóság a kivétel, amely délről érkezett.
A XVIII. és XIX. század során bevándorolt zsidók korábban ausztriai, galíciai, morvaországi illetve kongresszusi lengyel és ukrán–orosz stetl-lakók voltak. A több évszázados stetl
kultúra hatással volt a magyarországi zsidók térformálására mind a zsidónegyedek, mind a zsinagóga körüli tér meghatározásánál. Sőt, még a jobbára szekuláris Tel Aviv egyes – a hivatalos
kommunikációkkal párhuzamos – zegzugos gyalogos útjain is tetten érhető ez a hagyomány.
A stetl (jiddis ¡¨) – szó szerint városka (német Städtle), amelyben nagyszámú,
alapvetően hagyományhű zsidóság élt a holokauszt előtt, a külvilágtól jobbára elzártan,
noha városszövetük ﬁzikailag nem feltétlenül különült el szigorúan a keresztényekétől.
Közigazgatásilag ezek a városkák nagyfokú autonómiát élveztek a „befogadó” keresztény
társadalommal szemben. A populáris ábrázolások, mint a „Hegedűs a háztetőn” torz képet
festenek erről a világról, az amerikai emigránsok szemszögéből túlhangsúlyozzák az anyagi
szegénységet, ami azonban nem feltétlenül volt jelen, különösen nem a XIX. század előtt.
Ennek a klisének ellentmond a zsinagógák rendkívüli építészeti színvonala is, amely komoly
anyagi jólétről és virágzó szellemi életről tesz tanúbizonyságot.
A viszonylag zárt stetl kultúra szervesen kötődik a zsidó hagyományokhoz: a mindenekfeletti tanulás, a dolgok több oldalról való szemlélete és elemzése, jelentések keresése jelentések mögött, utalások stb. A jiddis nyelv a stett kultúra kommunikációs gerince, amely
sajátságos retorikát, gondolkodásmódot, rugalmasságot tükröz. A jiddis alapvetően hibrid,
középkori német keveredik héberrel, szlávval – így a német eredetű szavakat héber betűkkel
írják jobbról balra. A német eredetű stetl többesszámvégződése például már a héberből jön:
śĀļĀėļĕ = stetleh; a gombóc (a zsidó–germán–szláv hibrid konyhaművészet egyik kulcsfogalma), a knedl (eredeti németben knödl, magyarul knédli) többesszáma szintén héber:
knedlah. A jiddisnek nem volt standard verziója, rugalmasan engedett a helyi lingvisztikai
hatásoknak, a kulturális regionalizmus megtestesítője volt.
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5.4

Brünn (Brno) polgárváros rekonstruált
térképe 1348-ból, 1958
A zsidó rész (Platea Iudeorum), (A), a Forum
Superius (B) és a Forum Inferius, a későbbi
főtér (C) a városszövet három markáns
eleme. A székesegyház a délnyugati városfal közelében található. A vár (Spielberk)
ezen kívül, egy dombon található.
Brünn’s (Brno, Czech Republic) civic
town in 1348, reconstruction, 1958
The Jewish part (Platea Iudeorum), yellow,
the Upper Square (Forum Superius), blue,
and the Lower Square (Forum Inferius),
white, (later Main Square) are the three foci
of the city. The cathedral is near the city
wall. Spielberk Castle is on a hill outside the
civic town.

5.5

Brünn (Brno) rekonstruált térképe 1348ból, 1958, a zsidó fertály részlete
A zsidó rész (A) külön városkapuval,
Porta Iudeorum, rendelkezett, mely
a Prepoportam Iudeorummal (B) kapcsolódott a zsidó részhez és zsidó kapuhoz,
illetve a Forum Carbonumhoz, azaz a
polgár városhoz. A zsidó rész kacsolódott
még a cseh részhez, Platea Bohemorumhoz
is. A zsidó résznek nincs berajzolva a telekosztása, csak a rajta átvezető utak.
Brünn (Brno) civic town in 1348;
reconstruction, 1958; Jewish quarter
Jews had their own gate, Porta Iudeorum,
that was connected via Prepoportam
Iudeorum to their quarter (Platea
Iudeorum) and to the coal market,
Forum Carbonum and, thus, to the civic
town and to the Czech part, Platea
Bohemorum. The plots of the Jewish
Quarter are not indicated, just the roads
passing through it.
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5.6

A középkori Sopron és két középkori
zsinagógája a város egészében
Ellentétben sok európai várossal (Brünn,
Frankfurt), a zsidók Sopronban a város szívében laktak.
The two medieval synagogues
of Sopron in the city
In contrast to many other European cities
(Brünn, Frankfurt), Jews in Sopron lived in
the heart of the town.

5.7

A középkori Sopron két középkori
zsinagógája a városképben
Az utcán sétálva a zsinagógák kevéssé voltak láthatók, de madártávlatból és bizonyos
mértékig a tornyokból is tömegük kiemelkedett a városszövetből.
The two medieval synagogues
of Sopron in the townscape
Synagogues are not visible from the street
level, but from a bird’s eye view or from
towers their mass stretches out to a certain
degree from the urban fabric.

5.8

5.6

5.7

5.8

A középkori Sopron két középkori
zsinagógája közvetlen környezetükben,
Sedlmayer János rajza
Az Új utca két telkén, udvarban álltak a zsinagógák, hogy a zsidó ima a keresztényeket ne zavarja.
The two medieval synagogues
of Sopron in the urban fabric,
drawing of János Sedlmayer
The two synagogues are in Új Street,
discreetly set in courtyards so Jewish
prayers would not disturb the gentiles.

A stetl kultúrában az anyagiakat sem nem vetették el, sem nem istenítették, ám a ﬁ zikai
munka proszt-nak (szláv eredetű szó, amely egyszerűt illetve közönségeset jelent) számított,
szemben a szellemi munkával, illetve olyan kétkezi munkával, amely ügyességet, furfangot igényelt. Nem véletlenül találunk a zsidó iparosok sorában sok szabót, szűcsöt, aranyművest és gyémántköszörűst.
A stetlt a közösségi szellem hatja át, a szegények támogatása, az embertársak tudásuk és nem vagyonuk általi megbecsülése. Ilyen organikus elvek szerves építészetet hoztak létre: a stetlek városszövete sajátságos és gyakran lényegileg különbözik a környező
keresztényekétől. A hasonló társadalmi szolidaritáson épülő közép-európai gettók szintén
sajátságos városszövetet hoztak létre: a házak organikus rendjét, az utcák nyilvánosságával párhuzamosan futó informális átjárók stb. Jól igazolja a keresztény és a zsidó városszövet közötti ellentétet Boskovice 1727-es térképe, ahol a keresztény házak szépen sorakoznak egy építési vonal mentén, a „zsidó város” házai halmazosan, szerves rendben alkotnak városszövetet.
Mind a stetl, mind a gettó sajátságosan kommunikálnak a keresztény környezettel, függetlenül attól, hogy a gettó alapvetően éjjelre zárt egységet képez, a stelt pedig alapvetően
nyitott. Mindenféleképpen a zsidó település nagy belső autonómiával rendelkezett. Ez azt
is jelentette hogy a zsidó lakosság mindenfajta iparral is foglalkozott, és Lengyelországban
még építészek is akadtak, akik a hatalmas tetejű fazsinagógákat emelték (lásd a zsinagógatörténeti fejezetet). A keresztényekkel való érintkezés főleg a kereskedelemben merül ki,
alapvetően a kelet-európai parasztokkal, akikkel szemben értékrendben, világnézetben áthidalhatatlan ellentét van, ami gyakran torkollott pogromokba.
A kelet-európai stetl kultúrának részben cári rendelkezések (1882-ben III. Sándor orosz cár
megtiltotta a zsidók számára, hogy 10 000 főnél kisebb településen éljenek, azaz hogy a mezőgazdasággal közvetlen kapcsolatba kerüljenek), másrészt pedig az iparosodás és urbanizáció
pecsételték meg jövőjét, míg a végső kegyelemdöfést a holokauszt jelentette. (Hászíd zsidók
az Egyesült Államokban új stetl jellegű közösségeket alapítottak: Kiryas Joel, New Square.)
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5.9

5.9

A középkori Budavár és zsinagógái
a város egészében
A régészet két zsidónegyedről tud
Budavárban, a déliről, mely a Zsidó illetve
Fehérvári kapu környékén volt, 1250-1360
(B), és a késő középkoriról, a Bécsi kaputól
nem messze (A), mely utóbbi az 1686-os
ostrom során pusztult el.
Medieval synagogues in Buda Castle
Archaelogists know of two Jewish quarters
in the castle, one near Fehérvári Gate
1250-1360 (blue) and one late medieval
one near Bécsi Gate (orange); the latter was
destroyed in the siege of 1686.

5.10

A középkori Budavár nagy zsinagógája
közvetlen környezetében, 1461
A Bécsi kaputól nem messze, a Babits Mihály
sétánynál található, betemetve a nyolc
boltszakaszos középkori zsinagóga (A). Tőle
nem messze, a Táncsics Mihály utcában
található a földszinten a középkori szefárd
zsinagóga (B).
The great medieval synagogue
in Buda Castle, 1461
Not far from Bécsi Gate on Babits Mihály
Promenade below ground lies the eight bay
medieval synagogue (blue) and in Táncsics
Mihály Street the medieval Sephardi
synagogue on the ground floor of a burgher
house (orange).

5.10

A

A

B
B

A történelmi Magyarország a török dúlást követően gyakorlatilag zsidómentes, felzárkózott
a judenfrei Közép-Európához, és csak fokozatosan jelenik meg ismét a zsidóság az uradalmakban. A magyarországi uradalmi zsidóság az északi és keleti stetllekből/gettókból (Ausztria,
Morvaország, Lengyel–Litván állam) vándorolt be, és a földesúr védelmét élvezte, illetve az ő
számára biztosította a megfelelő gazdasági hátteret, kereskedelmi infrastruktúrát. A modern
falusi és városi zsidóság az uradalmi zsidóság utódjaként jelentkezik, természetesen hozzászámítva az északi vidékekről újabb bevándoroltakat a XVIII. és a XIX. század folyamán.
A zsinagógaépítészet mindenkor hűséges követője a zsidók falusi/városi létének, az imaház helye mind a zsidók által lakott területen, mind pedig a település egészét tekintve pontos
indikátor társadalmi helyzetükre, önmaguk megítélésére.
A zsinagóga városszövetben elfoglalt helyére számos tényező volt hatással:
a település Magyarországon belüli földrajzi elhelyezkedése,
az adott település proﬁ lja – méret, morfológia, várostörténet,
a keresztény környezet toleranciája,
a zsidónegyed és korábbi zsidók által lakott negyedek,
a zsidó hitközség vallási orientációja,
a zsidóság gazdasági ereje,
a presztízsigény és bizonyítani vágyás.
A XIX. századi Magyarországon a zsidók mobilitása nemcsak falu–város és vidék–főváros vonatkozásában volt jelentős, hanem egy adott településen belül is. Egy adott zsinagóga
rendszerint csak egy történelmi pillanatban tükrözi a zsidóság városi pozícióját, amely erősödhet illetve gyengülhet. Miután az újkori magyar városokban gettó nemigen létezett, a zsidóság bizonyos mértékig elvegyült a befogadó nemzet polgárai között – egyes területeken
többséget is alkothatott, de legtöbbször csak az össznépesség arányát tekintve volt jobban
képviselve, mint a többi kisebbség egy adott területen. Ez a nyitottság azt is eredményezte,
hogy a zsidóság az adott településen belül is vándorolt, a XIX. század második felében egyértelműen a települések perifériájáról a központ felé, maga mögött hagyva a korábbi zsinagógákat.
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5.11

A középkori Budavár szefárd
zsinagógája kívülről
A Táncsics Mihály utcán, a Bécsi kapu közelében található a mályvarózsaszín ház,
melynek homlokzatán a középkori rész
sárga, mögötte a zsinagóga. Bejárat az
udvar felôl található. A kapualjban középkori zsidó sírok gyűjteménye látható.
The medieval Sephardi
synagogue in Buda Castle
The synagogue is located in Táncsics Mihály
Street, near Bécsi Gate in the pink house
on the right, in the yellow medieval part
and can be entered from the courtyard. The
gateway houses an exhibition of medieval
Jewish gravestones.

5.12

A középkori Budavár szefárd
zsinagógája belülről
A téglány alaprajzú belsőt két harántirányú
boltívekkel áttört fal tagolja három részre.
A falakon eredeti rajzok, héber betűs feliratok találhatók. A homlokzaton az eredeti
csúcsíves ablak töredéke látható.
The medieval Sephardi synagogue
in Buda Castle, interior
The plan is an elongated quadrangle
divided by two lateral walls, containing
arches, into three parts. There are drawings
and Hebrew inscriptions on the walls; a
fragment of the pointed arch window is
visible from the street.

5.13

Kismartoni (Eisenstadt, Ausztria)
zsidónegyed, XIX. századi fotó
1378-ban alapították, de folytonosan csak
1626-tól 1938-ig állt fenn. Organikus rend
jellemzi beépítését.
Jewish quarter in Kismarton (Eisenstadt,
Austria), 19th-century photograph
Founded in 1378, but permanently
inhabited from 1626 to 1938, the town is
characterized by an organic order.

5.14

Boskowitz (Boskovicium, ma Boskovice,
Morvaország), térkép, 1727
A XV. században alapított stetl 1727-es térképén feketével jelölték a zsidó házakat,
melyek kapukkal (G–Introitus ad Judeos)
lezárt területen voltak, részben halmazos
beépítéssel. A két zsinagoga (H–Synagoga
Major, I–Synagoga Minor) a település szívében volt. A keresztény résszel vizuális kapcsolat volt, illetve egy kapun keresztül be is
lehetett menni a főtérre.
Boskowitz (Boskovicium, today
Boskovice, Czech Republic), plan, 1727
On the plan of the shtetle, founded in the
15th century, Jewish houses, set organically,
are marked in black; they are sealed off
from the environment by gates (Introitus
ad Judeos, G-yellow). There are two
synagogues (H-Synagoga Major, I-Synagoga
Minor) in the heart of the shtetle. The
Christian part was visible and accessible
through a gate to the main square.

5.11

5.12

5.13
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5.14

G

5.15

Boskowitz (Boskovicium, ma Boskovice,
Morvaország, térkép, XIX. század első fele
A Judenstadt (zsidó város) a Stadt (belváros) és az Untere Vorstadt (alsó előváros)
közé ékelődött, és egy ék alakú „kinövéssel”
(piros körrel jelölve) kapcsolódott a (keresztény) főtérhez.
Boskowitz, first half of the 19th century
The Iudenstadt (Jewish town) lies between
the Stadt (town) and Untere Vorstadt (lower
suburb); it protrudes with a wedge (white)
into the gentile main square.

5.16

Boskowitz (Boskovicium, ma Boskovice,
Morvaország), 2006
A zsidó város építészetileg nagyjából fennmaradt, a házak tömege azonos, esetenként
új ablakokat ütöttek.
Boskowitz, 2006
The Jewish town survives in its spaces and
volumes, only a few of the windows/doors
are new.

5.17

Boskowitz (Boskovicium, ma
Boskovice, Morvaország), 2006
A nagy zsinagóga és az előtte levő tér hűségesen őrzi a múltat – az 1698-ban felújított
zsinagóga a XIX. században csúcsíves ablakokat kapott.
Boskowitz, 2006
The square and the great synagogue,
restored in 1698, faithfully reflect the past,
apart from the synagogue’s 19th century
pointed arches.

5.18

Boskowitz (Boskovicium, ma Boskovice,
Morvaország), 2006
A nagy zsinagóga ablakából különösen jól
látszik a zsidó város organikus struktúrája.
Boskowitz, 2006
The window of the great synagogue looks
out onto the organic fabric of the Jewish
town.
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Sőt, ez a vándorlás sem volt teljesen homogén: a módosabbak közeledtek a központhoz, a szegények visszamaradtak, hiszen ők nem tudták kiﬁzetni a magasabb telekárakat, és a központban való építkezés felárát sem. A bérházak térhódításával a nagyobb városokban ez a leválás
a lakhelyet illetően valamelyest enyhült, de a bérház, mint intézmény statisztikailag nem volt
a gründolás korában olyan meghatározó a vidéki városokban, mint a fővárosban. Más szóval
a zsidónegyedek igen dinamikusan fejlődtek, mozdultak el, és strukturálódtak át.
A továbbiakban a zsinagóga urbanisztikai szerepét két kritérium alapján, a település
egészében elfoglalt helye illetve a közvetlen környezet összefüggéseiben mutatom be.

A zsinagóga
a település egészében
A zsinagóga városi szerepvállalása, építészeti prominenciája nemcsak a zsidó népesség társadalmi szerepével, helyével egy adott településen, vallási orientációjával, a keresztény külvilággal szembeni kulturális zártságával illetve nyitottságával függ össze, hanem a befogadók hajlandóságaival is a kisebbség emancipációját illetően. Megeshet, hogy egy adott településen a zsidó gazdasági jelenlét jelentős, de ez nem fordítható le városszöveten belüli reprezentációra, mert a befogadó társadalom ezt nem támogatja, nem teszi lehetővé, hogy a zsinagóga prominens városképi szerepet kapjon. A Dohány utcai zsinagóga a korabeli Pest legnagyobb szakrális épülete – a Szent István-bazilika sokkal később készül el –, de szűk és
görbe utcában találjuk a dohánygyár közelében. A fordított eset sem ritka, viszonylag szerény zsidó közösség jut igen jó fekvésű telekhez, mint például Várpalotán.
A XIX. század első felében a magyar zsidóság zömmel vidéken, kisebb településeken
lakott, majd a század közepétől a gyors urbanizáció útjára lépett. A zsinagóga gyakran található a falu vagy kisváros főutcáján, nem messze a katolikus illetve protestáns templomtól.
Ritkábban találjuk a zsinagógát a keresztény település peremén (Apostag), ami a korábbi
galíciai, illetve morvaországi állapotokra emlékeztet. A zsidók távol tartása a falvakra, nagyközségekre nem volt annyira jellemző, mint némely nagyobb városra.
A Felvidék, Észak- és Nyugat-Magyarország városaiban, Erdélyben, azaz a polgárosultabb városokban tehát a zsidók integrációja lassabb és nehezebb volt mint a déli megyékben, ahol a keresztény középosztályok kevésbé voltak jelentősek. Más szóval a polgáriasultabb vidékeken volt a zsidók városi középosztályok általi kiszorítása a legjellemzőbb. (Ezzel
ellentétes a nemesség magatartása a zsidósággal szemben: a nemesség inkább szükségelte
a zsidók által biztosított kereskedelmi és banki infrastruktúrát, és ezért jelennek meg az első
jelentős zsinagógák az uradalmakon. Ennek egyik legszebb korai példája a német wörlitzi
zsinagóga, amelyet a nemesúr építtetett egy ókori pogány körtemplom alakjában (!) zsidói
számára a felvilágosodás eszméitől és gyakorlati megfontolásoktól fűtve. Lásd a 2. fejezetet.)
Ezenfelül az északi megyékben a bevándorlási forrásvidékek közelsége miatt a zsidóság is
konzervatívabb volt, jobban elzárkózott a keresztény környezettől. Ezt a tézist településtörténeti, zsidó-topográﬁai kutatások igazolják.
Mivel a magyarországi városok tipológiájának felállítása még várat magára, a zsinagógák
elhelyezésének tipológiája sem lehet teljes. Meggyesi Tamás szerint ilyen tipológia nem is
lehetséges a magyar városok heterogén szövete miatt, ami valószínűleg helytálló, és ezért
a szerző inkább városszövet-tipológiát készített. Ezen tézist itt mégis ﬁgyelmen kívül kell
hagyni ahhoz, hogy a zsinagógák elhelyezkedésében illetően közelítő támpontokat kapjunk.
A városszövetben lévő heterogenitást félretéve, a régióhoz való tartozás alapján egyszerűsített tipológiából indulok ki, ami a magyarországi városokat illeti, és ezekben kísérelem meg
felfedni a zsinagógák makropozícióját a településen belül.
Az egyszerűsített várostipológia csak néhány mozzanatot különböztet meg, és a következő esetekkel számol:

428

7(5&BBLQGG

A ZSINAGÓGA ÉS A TELEPÜLÉS



A város várfallal volt/van körülvéve, ami tömörebb városszövetet eredményezett a központi zónában, illetve a várfalon kívül lazább beépítés található, nagyjából az óváros
körül koncentrikusan (például Brassó). A polgárvároson kívül lehet még vár is, és esetleg a kettő között a zsidónegyed (például Pozsony).
A régi város várfallal volt/van körülvéve, tömörebb városszövettel a központi zónában
és különmagú külvárosi agglomerációkkal (például Temesvár, Eszék), ami esetleg több
zsidónegyedet és zsinagógát vont maga után.
Alföldi illetve mezőváros, várfal nélkül, lazább beépítéssel, amelynek központi zónájában emeletes a beépítés, a külső területeken viszont zártsorú földszintes, majd utóbb
kertes (például Debrecen, Kecskemét, Szabadka).
A tájba drámaian beilleszkedő, gyakran nagyobb folyó által átszelt város illetve ikerváros,
amely fontos átkelőhely (például Újvidék-Pétervárad, Nagyvárad, Ungvár) – esetleg folyópartra fokuszált központtal.
A fentebb említett tipikus esetekben a zsinagóga (zsinagógák) és zsidónegyed(ek) különféle
pozícióban lehet(nek), amelyek közül csak a legjellemzőbbeket tárgyalom.
A zsinagóga elhelyezését illetően tehát a következő alaplehetőségeket lehet megkülönböztetni:
A zsinagóga a város folyamatos városszövetén kívül helyezkedik el – ez viszonylag ritka
és akkor fordul elő, ha a lengyel/morva stetl jellegű elzárkózás jellemzi a zsidó lakosságot. Erre a legjobb példa a bártfai ortodox zsinagóga és komplexuma.
A zsinagóga a település peremén található – ez is viszonylag ritka, Szentes és Apostag
példája jellemző. Történelmileg, azaz a XIX. század előtt ennek több variációja volt
ismert: a zsinagóga a várfalon kívül, mintegy ráépülve a zsidó utca vagy -negyed részeként a várfalra vagy a várfalat övező utcára, mint Frankfurtban; magán a várfalon, mint
Mariborban és Kazimierzben (Krakkó elővárosa), de belülről; a várfaltól kissé beljebb
a település peremén – ennek modernebb verziója Brassó (lásd a 4. fejezetet).
A zsinagóga a magyar városok legtöbbjére jellemző földszintes beépítésének szövetében helyezkedik el, távolabb az emeletes beépítésű központi városszövettől – Pápa
példája a XIX. században illetve Nagykőrösé a két világháború közötti időszakban.
Ennek megfelelője a várfallal körülvett városokban a várfalon kívüli, az elővárosban
való elhelyezkedés, mint Kolozsvárott. Ennek az esetnek egy korai XX. századi példája
a váraljára épült trencséni zsinagóga a történelmi várfalon kívül. Ez azonban már egy
századfordulós, jó részében emeletes beépítésű városszövet része, tehát történelmileg
ugyan kívül van, de ﬁzikailag folyamatos része a városszövetnek, amelynek karakterét
a várfallal koncentrikus elhelyezkedés adja meg. Trencsén átmeneti eset a következő
típusba.
A zsinagóga valahol a földszintes, vidékies és kisvárosias szövet határmezsgyéjén fekszik, ami igen gyakori, mivel a zsidóság egyrészt erősen számolt az urbanizáció hatásával, másrészt ezek a telkek könnyebben voltak megszerezhetőek. Ezek a zsinagógák és
kísérő épületeik gyakran helyezkednek el a városba bevezető főbb útvonalak mellett,
ami lényegesen hozzájárul a monumentalitás lehetőségéhez (Újvidék, részben Pancsova).
Gyakran a környező házak „utolérik” a zsinagógát, a város emelkedik, a központ emeletes beépítése terjed kifelé.
A zsinagóga már a központi, emeletes beépítésű szövetben található, de a főtértől illetve
központi terek együttesétől kissé messzebb (Szeged, Szabadka). Itt arról az esetről van
szó, amikor már az építés pillanatában is kifejezetten urbánus környezetben található
a zsinagóga telke.
A zsinagóga magán a főtéren, illetve annak közvetlen közelében – direkt rálátással –
helyezkedik el. Korai példa Várpalota, majd utóbb a legfontosabb Kecskemét. Míg a főtéri
elhelyezés ritka, a főtérrel kialakuló vizuális és közlekedési kapcsolat gyakori (Zágráb).
Többmagú városok esetében – folyókkal keresztülszabdalt, vagy éppen folyó mentén
sorolt egységekből összeálló településeknél illetve a korábbi erődített település mellett
szatelitekkel összeépülő városoknál (Temesvár, Eszék) előfordul, hogy több zsidónegyed
van, illetve több zsinagóga, vagy esetleg csak egy, de az a peremvárosban (Győr).
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5.19

Várfallal körülvett magyar város, 1830 körül
A zsidónegyed és a zsinagóga várfalon
kívül eső földszintes beépítés külső
peremén, a város legszélén található.
Hungarian town surrounded
by wall around 1830
The Jewish quarter and synagogue stand on
the brink of a single floor area outside the
walls, on the edge of town.

5.20

Várfallal körülvett magyar város, 1870 körül
A zsidónegyed és a zsinagóga várfalon kívül
eső földszintes beépítés belső peremén,
azaz várfal közelében található.
Hungarian town surrounded
by wall around 1870
The Jewish quarter and synagogue stand
on the internal edge of a single floor area,
i. e. near city walls.

5.21

Várfallal körülvett magyar város, 1910 körül
A zsidónegyed és a zsinagóga várfalon belül
található, de a főtértől messze.
Hungarian town surrounded
by wall around 1910
The Jewish quarter and synagogue stand
inside the wall, but far from the main
square.

5.22

Alföldi és mezőváros, 1830 táján
Már a XIX. század elején számos zsinagóga
épült az alföldi városok szélén, valamilyen kivezető út mentén létrejött zsidó fertályban.
Village-, Pannon town around 1830
As early as 1800 synagogues were built on
the edge of Pannon towns near major roads
in Jewish areas.

5.23

Alföldi és mezőváros, 1870 táján
A XIX. század közepén lépnek bejjebb a zsinagógák, a mezőváros emeletes beépítésének a széléig. A zsidónegyed nem költözik, hanem megnyúlik, társadalmilag jobban rétegződik.
Village-, Pannon town around 1870
Mid-19th century synagogues reached the
edge of central, multi-storey areas of
Pannon village-towns. The basic location
of the Jewish quarter did not change but
extended, thus becoming more socially
stratified.

5.24

Alföldi és mezőváros, 1910 táján
Ekkorra a zsinagóga eléri a legprominensebb történelmi helyét a város emeletes
beépítésű részen, de eltérő távolságra a
főtértől. A városban már a szigorúbb zsidónegyeden kívül is élnek zsidók. A korábbi
zsinagógákat ebben az esetben felszámolták (Szabadka).
Village-, Pannon town around 1910
At this time synagogues reached their most
prominent position in multi-storey areas
of Pannon village-towns, but their vicinity
to main squares varies. Some Jews lived
outside Jewish areas; earlier synagogues
may have been demolished (e.g. Szabadka).

5.25

Alföldi és mezőváros, 1910 táján
– többzsinagógás város
A sikeres „főzsinagógával” egy időben megmaradnak a korábbi, immár szegényebb zsidóság által látogatott imahelyek.
Village-, Pannon town around
1910, with several synagogues
In addition to the main synagogue older
places of worship remain, serving poorer
Jews.

A XIX. század során fokozódott a zsidók betelepülése a magyar városokba, és a városiasodás is intenzívebbé vált. A délebbi megyékben a két jelenség között összefüggés is lehet: a zsidók nem ritkán az urbanizáció serkentőjévé váltak, akár közvetlenül, mint építtetők, akár
pedig közvetve, mint a kereskedelem és ipar előmozdítói. A következőkben ez utóbbi tényezőt ﬁgyelmen kívül hagyva a zsidók betelepülését és zsinagógáik építését elemzem sematikusan a következő három időbeli keresztmetszetben: 1830, 1870 és 1910. Az első időpontban még
nem birtokolhattak ingatlant, de jelenlétük már érezhető. A második időpont a kiegyezés utáni
fellendülés kezdetét, a harmadik pedig a végét jelöli. A következő példák elsősorban általános
esetek, bár némelyik sémánál rá lehet ismerni egyes magyarországi városokra. Az urbanizáció lefolyása, illetve a zsidóság városon belüli migrációja eltérő lehet a kifejtett modellektől.
A várfallal körülvet t városok
Az 1830-as években a várfallal körülvett magyar város földszintes beépítésének peremén
laknak a zsidók. Akár a földszintes beépítés, akár a kertes beépítés területén épül az első
zsinagóga, a század során mindvégig fennmaradhat, de néha le is bontják, ahogy a zsidók
státusa emelkedik [5.19 ábra]. Gyakrabban hátrahagyják a szegényebbeknek, utóbb az ortodoxoknak vagy hászidoknak, ha azok szegényebbek (ami az általános, de nem egyedüli
eset). Ebben a környezetben a zsinagóga viszonylag domináns, de leggyakrabban városképi
szerepe még nincs, mint ahogy a zsidó gazdasági jelenlét sem domináns még ebben a korban
Felvidéken, Erdélyben illetve Nyugat-Magyarországon.
Az 1870-as években a várfallal körülvett magyar városban a zsidó lakosság gyakran eljut
a várfalig, illetve addig, ahol eredetileg a várfal választotta el a belvárost az elővárosoktól/
külvárosoktól [5.20 ábra]. A zsinagóga rendszerint nincs még a szuburbium óváros felőli
frontján – a Dohány utca zsinagóga kivétel ebben is, mint olyan sok más szempontból. Ebben
a főképp földszintes beépítésű városszövetben a zsinagóga magasan kiemelkedik, hiszen
ebben a korban már mindegyik rendelkezik egy, esetleg két karzattal is, ami 12 métert meghaladó tetőélgerincet jelent. A zsinagóga lehet a bekötő főúton is, de lehet egy kicsit beljebb,
attól függőn, hogy a zsidóság milyen erős az adott településen. Ebben a korban közvetlenül
a várfalon nyugvó zsinagóga, mint a középkorban, ritka. Kicsit odébb viszont számos példával találkozunk. A későbbiekben Trencsén kerül majd bemutatásra.
Végül a legtöbb fallal körülvett, vagy korábban fallal körülvett városban megjelenik a falon
belüli területen a zsinagóga – nem ritkán az utcavonaltól beljebb, mint Brassóban, de esetenként téren is, méghozzá térfallezáró elemként, mint Pécsett [5.21 ábra]. Ez Magyarország déli
területein korábban, északon és Erdélyben későbben zajlik le, nem ritkán a századforduló
körül. Megeshet, hogy a zsinagóga már az előző időszakban, azaz a kiegyezés korában is
eléri ezt a pozíciót (Pécs).
A várfal nélküli városok
A várfallal nem rendelkező alföldi városok és mezővárosok nyitottabbak voltak a zsinagógák,
és természetesen híveik számára is. Itt is fokozatos a befogadás, de a különböző karakterű
(földszintes és emeletes beépítésű) városszövetek közötti demarkációs vonal sokkal töredezettebb, azaz az alföldi és mezővárosok nemcsak kívülről kevésbé kompaktak, mint a várfallal körülvett megfelelőik, de a belső zónák is elmosódottabbak: a bevezető főutak mentén előbb alakul ki az emeletes beépítés, mint a kevésbé forgalmas utcákban. Nem ritkán
a zsinagógák éppen ilyen helyen épülnek, akár közelebb, akár távolabb a szigorú központtól.
Az 1800-as évek elején számos magyar mezővárosban épült zsinagóga a városok peremterületén, általában a földszintes beépítésű zónában, rendszerint kisebb utcákban [5.22 ábra]
– nem a központot más településekkel összekötő főutak mentén, ahol már korábban is volt
beépítés, nem ritkán részben emeletes is.
Ebben a korban a zsidónegyed még kompakt ﬁzikai és vallási értelemben is. A jelentősebb szakadás az úgynevezett haladók és konzervatívok között inkább csak a nagyobb zsidó
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5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.26

Több-zsidónegyedes („zsidómagú”) város
Egymagú városszöveten belül több zsidók
által lakott övezet is előfordulhat a zsinagógák körül, illetve attól kissé függetlenül
is. Egy új, reprezentatív zsinagóga számára
másik negyedben találnak csak telket és ez
az épület generáló hatású.
Town with several Jewish quarters (nuclei)
Cities with one core may have more Jewish
areas around synagogues or independently.
Plots for new, representative synagogues
were often found in other quarters that
generated new Jewish areas.

5.27

Több mag között/mellett
kialakult zsidónegyed
Néha a zsidónegyed egyik maghoz sem
kötődik, a két városrész – vár körüli és
a polgárváros – között/mellett találjuk
(Pozsony), vagy esetleg a kettő alatt/mellett kiépülő modern (keresztény) városrészben (Zágráb).
Jewish quarter between/beside two nuclei
Sometimes the Jewish quarter is
independent from the cores, and situated
between/besides two of them (Pozsony) or
perhaps below them in a modern gentile
area under construction (Zágráb).

5.28

Többmagú város, több zsidónegyeddel
A többmagú városokban gyakran mindegyik
magban találunk zsidó lakosságot és zsinagógát (Temesvár, Eszék).
Multi-centric town with several
Jewish quarters (nuclei)
In multi-centric towns Jewish quarters and
synagogues are to be found in each core
(Temesvár, Eszék).

5.27

Főtér
5.28

Főútvonal
Sűrű beépítés
Földszintes beépítés
Kertes beépítés
Várfal (teljes vagy töredékes)
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közösségeket érintik, amelyekhez eljutottak a vallási reform eszméi, mint például a pesti,
és ez is inkább az 1830-as évekkel kezdődően.
A XIX. század derekán lépnek beljebb a zsinagógák az alföldi és mezővárosokban.
Elhelyezkedésük vagy valahol a feleúton van a periféria és a főtér között, vagy legalábbis
integrálódnak a sűrűbb, részben vagy zömmel emeletes beépítés zónájába. Ebben a korban a zsinagógák közelebb kerülnek a főbb útvonalakhoz, hiszen ekkor már a zsidók vásárolhatnak ingatlant és boltjaikat, műhelyeiket is inkább ilyen frekventált helyeken létesítik
[5.23 ábra]. Ez az a kor, amikor az első reprezentációs igénnyel fellépő zsinagógák jelentkeznek, amelyek megmutatása is ilyen városi mikrolokációt igényel, amiről később lesz szó.
Ilyen példa az 1842-ben épült bajai zsinagóga (lásd a 4. fejezetet), amely viszonylag
korán vesz fel egy ilyen jelentős pozíciót, tekintettel a bajai zsidóság jelentőségére, a Dunán
történő kereskedelem egyik átrakóhelyén. Utóbb, a vasúthálózat kiépítésével Bács-Bodrog
vármegyén belül Baja leértékelődik, és a zsidóság más központok – Szabadka illetve Újvidék
felé húzódik. Ebben a korban fokozatosan csökken a zsidók által lakott területek zártsága,
és sokan közülük fokozatosan az általuk nem lakott területeken is megjelennek, elsősorban
piaci megfontolásból: a település kereskedelmi infrastruktúrával való lefedésének megfontolásából. Ezeken a lokációkon néha másodlagos miniatűr zsidónegyedek jelenhetnek meg.
Az alföldi és mezővárosokban a századfordulóra vagy kicsivel az után a zsidóság eléri legkiemelkedőbb szerepét. (A trianoni szerződést követően már védekező pozícióba kényszerül.)
Erre az időre esik a városközpont közelében épült reprezentatív, rendszerint bizánci
templom típusú nagyzsinagógák építése: Szeged, Szabadka, Újvidék, Debrecen stb. [5.24 ábra].
Mindeközben a korábbi zsinagógák megmaradhatnak és néha láncot alkotnak, amely
dokumentálja a zsidóság településen belül megtett útját [5.25 ábra].
Ismertek esetek, amikor a korábbi zsinagógákat a nagyzsinagóga felépítését követő évtizedben lebontják, ahogy ez az a szabadkai régi zsinagógával történt.
A fenti sémákon nem vettem ﬁgyelembe az alföldi városokra jellemző, sűrűbb beépítésű
belső terület tágulását a XIX. század folyamán, ami fokozatosan semlegesítette a zsinagógák
nagyobb méretét és valamelyest beolvasztotta őket a város szövetébe. Ez a jelenség a várfallal körülvett magyar városok esetében kevésbé volt jellemző, mert a várfal megakadályozta
a sűrű beépítés terjedését a XIX. század jelentős részében, és inkább a falon belüli sűrűsödés – emeletszint-emelkedés volt jellemző.
A több-zsidónegyedes („zsidómagú”) városok
A több-zsidócentrumú város vagy többmagvú magyarországi város természetes velejárója
volt (Temesvár), vagy egy egymagvú városban történelmi vagy vallási okokból jön létre több
zsidóközpont (Debrecen, Kassa).
A mellékelt ábrán [5.26 ábra] látható magyar városnak egy magja, főtere van, amely déli
irányba hosszan elnyúlik, és fokozatosan utcává szűkül. Az első zsinagóga a legkeletibb
lokáción jelentkezik, az utcavonalból behúzva, majd egy ortodox követi a főtér közelében
egy mellékutcában, és végül a zsidóság végső beérkezését a főtérnyúlvány/főutca részén egy
kiszögellésben a nagy status quo ante zsinagóga jelképezi, amely egyben megfelel a vasútállomásra vezető utcai elhelyezésnek is. Ez ugyan messzebb fekszik a főtértől és a zsidók
által sűrűbben lakott negyedektől, de impozáns, és a keresztény közösség felé való nyitást
húzza alá. Bizonyos mértékig hasonló esettel, két zsidómaggal találkozunk Kassán is, amiről később részletesen lesz szó.
A fenti városnál [5.28 ábra] a szabályos kör alaprajzú, raszteres utcahálózatú és erődítéssel
körülvett eredeti magban a főtér elhelyezése külpontos, az északkeleti oldalon találjuk. Mivel
a városfalak pozícióját és a glacist még a XIX. és XX. század fordulóján is tiszteletben tartották, a városfejlődés csak a teljesen elkülönülő, folyóval elválasztott elővárosokban volt adott.
Ezt tükrözi a zsidó lakosság városon belüli mozgása és zsinagógáik elhelyezése is. Az első, szerényebb méretű zsinagóga az óvárosban épült, majd a századfordulón a keleti modern külvárosban a második. Ebben a korban a zsinagógának már kijárt egy prominens folyóparti lokáció.

432

7(5&BBLQGG

A ZSINAGÓGA ÉS A TELEPÜLÉS



A fenti város az a tipikus eset, amikor a zsidónegyed történelmileg a vár és a polgárváros
között ékszerűen alakul ki [5.27 ábra]. Ez rendszerint egy meghatározó zsidó utcára fűződik
fel. A fenti példánál még folyópart is van, de a zsidónegyed mégsem a parton alakul ki. Az ilyen
típusú zsidónegyedben mindvégig érezhető a köztes állapot, amit gyakran a domborzat is kiemel.
A jelen esetben két zsinagóga épült, egy ortodox északabbra és egy neológ délebbre. Ennek két
eltérő példájával ismerkedünk meg az esettanulmányokban Pozsony és Zágráb esetében.

A zsinagóga a közvetlen
környezetében
A zsinagóga urbanisztikai megjelenése illetve meg nem jelenése nagyban függ attól, hogy
elkülönült, főleg vagy teljesen zsidók által lakott negyedben – stetl, gettó – található-e,
vagy keresztények által is frekventált utcákon, köztereken. Az előbbi esetben a zsinagóga
bátran vállalja urbánus prominenciáját, a másodikban viszont csak fokozatosan bújik elő
a házblokk mélyéről. A történelmi Magyarországon viszonylag ritka a teljesen elkülönített
zsidónegyed és következésképpen a zsinagógák is fokozatosan jelennek meg az utcaképben.
Mind a lazább vidéki környezetben, mind pedig a zártabb és városiasabb szövetben a XVIII.
század végétől a zsinagóga fokozatosan láthatóvá válik az utcáról illetve más közterekről.
Falusias, vidéki típusok
A XVIII. század során és a XIX. század elején a zsinagógák zömmel a házblokkon belül
illetve udvarokban helyezkedtek el, akár vidéki kisvárosról volt szó, akár olyan jelentős
városról, mint Óbuda. A képen [5.29 ábra] látható vázlat olyan esetet ábrázol, amikor a zsidó
közösség egy nagyobb telekre tesz szert egy kisebb vidéki településen vagy akár mezővárosban. Esetünkben saroktelekről van szó két bejárattal, amelynek utcai oldalán házak láthatók, amelyekben főképp zsidók lakhattak. Nagyobb zsidó közösség esetében ezek az épületek közösségi funkciókat láttak el. Ez a telek mélyén található épületekre minden esetben
vonatkozott. A zsinagóga ilyen esetben az udvar közepén volt található, keskenyebb oldalán a férﬁak, szélesebb oldalán a nők bejáratával. Ezenkívül ilyen együttesekhez tartozott
még egy néhány tantermes zsidó iskola, rituális fürdő és vágóhely, rabbilakás, sameszlakás,
utóbb kántorlak is, és esetenként közösségi gyűlésterem. Ezek az udvarok gyakran olyan
nagyok voltak, hogy az egész közösség elférhetett benne ünnepek alkalmával.
Míg első példánkon [5.29 ábra] a zsinagóga elhelyezése a kapubejáratokból bepillantva nem
fedte azt fel, ennél a példánál már láthatóvá válik [5.30 ábra], de a látvány még nem megkomponált: a zsinagóga nem kerül szimmetriatengelyre, nem lesz egy kompozíció része. Az ábrázolt telek csak egyik oldalával kapcsolódik az utcához, és kisebb városokban ez lesz a jellemzőbb megoldás az egész XIX. század során. A zsinagógák szigorú keletelése miatt ritkán állnak
pontosan párhuzamosan az őket körülvevő zsidó hitközségi épületekkel, amelyek az előírásoknak megfelelően az utcavonalra kerülnek, azaz párhuzamosak az utca hosszanti tengelyével.
A harmadik példán [5.31 ábra] olyan eset látható, amikor sikerült olyan telket találni,
amely északi–déli irányú utcának a keleti oldalán található. A telekhatárok nem feltétlenül merőlegesek az utcavonalra – rendszerint nem azok – de az égtájak kedvezőek és
lehetővé teszik, hogy a zsinagóga egy szimmetriatengelyen jelenjék meg, az utcavonaltól
ugyan beljebb, de már jól láthatóan. Az ilyen diszpozíció jellemző a XIX. század első felére,
és a korábbi aszimmetrikus zsinagógaelhelyezést szimmetrikus kompozícióba rendezi és
maga az épület is szimmetrikussá válik. Ez azt jelenti hogy a korábban egy női bejáratot
és lépcsőházat, amely valahogy aszimmetrikusan helyezkedett el, felváltja a dupla lépcsőház
gyakorlata. Ebben szerepet játszott a zsinagógák léptéknövekedése is, ami szükségessé tette
a második lépcsőházat, utóbb tűzrendészeti okokból is.
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5.29

5.30

5.31

Falusi/vidéki zsinagóga
a házblokkon belül elrejtve
Saroktelken rendezkezik be a zsidó
hitközség, melynek közepén a zsinagóga,
körülötte rabbilak, rituális fürdő, kóser
vágoda, iskola és nagyobb közösségnél hitközségi épület is van. Korábbi, XVIII. századi,
XIX. század első felében épült zsinagóga az
utcáról nem látszik, esetleg tetejével kiemelkedik a házak körül.
Village/Little town synagogue in the
middle of a block, concealed
Jewish communities often had corner
plots with the synagogue at the centre,
surrounded by the rabbi’s house, ritual
slaughterhouse, school and in major
communities communal buildings too. In
the late 1700s or early 1800s the synagogue
was often not visible, apart from its roof.
Falusi/vidéki zsinagóga a házblokkon
belül, kívülről láthatóan
Az előző esettől abban tér el, hogy a zsinagógára van rálátás, de nincs szimmetrikus
együttesbe komponálva.
Village/Little town synagogue in
the middle of block, visible
This case differs from the previous in the
visibility of the synagogue, which was not
yet arranged into a symmetrical ensemble.
Falusi/vidéki zsinagóga
a házblokkon belül, monumentális,
szimmetrikus kompozícióban
Nyugati oldalával az utcára nyíló nagy telken megvalósítható a zsinagóga nyugati homlokzata előtt az ünnepélyes előudvar, mely vizuálisan az utca kiszélesedését képezi, de fizikailag nem járható be,
mert kerítéssel választották el az utcától
– keresztény előírás, mely az egyenjogúsítás
után is hagyományként megmarad.
Village/Little town synagogue in the middle
of a block in monumental position
A large plot opens on its western side to
the street and the synagogue shows its
main entrance, behind a forecourt which
is visually an extension of the street, but
is physically sealed off by a see-through
fence. At first fences were mandatory, then
later kept as an element of tradition or
decoration.

5.32

Vidéki zsinagóga az utcavonalban, oldalával
Az 1840-es évektől előfordulnak az utcavonalon megjelenő zsinagógák, esetünkben északi oldallal. Így a bejárat még mindig az udvarból nyílik, de utcáról már látszik és a zsinagóga előtt gyülekező emberek
is láthatóak az utcáról (Baja).
Little town synagogue with
its side on the streetline
From the 1840s synagogues started to
appear on the streetline, here with the
northern side. The entrance still opens
from the courtyard, but the synagogue
is visible from the street as are people
gathering in front of it (Baja).

5.33

Vidéki zsinagóga a az utcavonalban,
keleti frontjával
A fenti példa variációja, amikor a zsinagóga
keleti oldalával fordul az utca felé,
korlátozott monumentalitással. Ám az
ünnepélyes homlokzat nem bejárat, mivel
a keletelés miatt a nyugati oldalon lépnek
be (Kiskunhalas, Miskolc, Újpest).

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

A XIX. század közepétől fokozatosan megjelenik az utcán a zsinagóga épülete, még
akkor is, ha az utcával közvetlenül nem is kommunikál, mint például Baján [5.32 ábra].
(Lásd a 4. fejezetet.) Esetünkben a zsinagóga az oldalával jelenik meg az utcán a keletelés
igényéből fakadóan, de már ünnepélyes homlokzat jelzi a beérkezett felekezet gazdasági
súlyát. Ilyen esetben sem az utcáról találjuk a női bejáratot, mivel ebben a korban a zsinagógába való bejutás még mindig a közösségi szellemet jelképező udvarból történik.
A fenti séma [5.33 ábra] alapvetően abban különbözik az előzőtől, hogy a zsinagóga
nem oldalával illeszkedik az utcához, hanem keleti végével, amiből következően a legkedvezőtlenebb diszpozíció alakul ki: a zsinagógákba főképp a nyugati oldalról szoktak
bemenni, itt a feljárat a női karzatra, bejárat a héderbe vagy téli imaterembe. Ezért ilyen
esetekben a zsinagógát körüljárva lehet csak megközelíteni. Ami még nagyobb nehézség,
az az ünnepélyes homlokzat problémája. Azáltal, hogy a keleti – alapvetően zárt – homlokzat kerül az utcára, a homlokzat és a bejárás funkciója kettéválik. Az utcai homlokzat
„vak” lesz, nem lesz rajta ajtó. Mégis az ablakok elosztásával sikerülhet ünnepélyes formát adni, mint pl. Kiskunhalason. Máskor viszont nagy vakajtóval találkozunk az utcai
oldalon, mint Újpesten.
A XIX. század során még számos faluvégi/városszéli zsinagógával találkozni
Magyarországon. Ezek korábban megalakult központok, amelyek valamikor teljesen kívül
estek a keresztény településen és egyfajta stetl-szerű autonómiával rendelkeztek a városszöveti szerepüket illetően. Képünkön [5.35 ábra] a zsinagóga a település nyugati peremén
található és kijjebb már nincs is épület, csak fák és a zsidó temetőbe vezető ösvény. Ilyen
esetekben a zsinagóga udvara különösen tágas, hiszen olcsó a telek. A zsinagógával szembeni telekhatáron találjuk a rabbilakot, iskolát, rituális vágóhelyet.
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Más jellegű településeknél is gyakran fordul elő a zsinagóga a település peremén, különösen abban az esetben, ha a hitközség úgy ítéli meg, hogy a település abban az irányban
fejlődik majd és a meglevő pozíció felértékelődik.

Little town synagogue with its
east front on the streetline
This is a variation of the previous case,
when the synagogue turns its east side to
the street with limited monumentality, as
the street façade has no entrance. Because
of the Ark, the entrance is on the opposite
side (Kiskunhalas, Miskolc, Újpest).

Városi típusok
A XIX. század első felében a magyar zsidóság még zömmel falun, vidéki kisvárosokban él,
de a század második felében az urbanizáció révén már nagyobbik részüket a városokban
találjuk. Természetesen városi zsidóság mindig is volt, a középkorban főleg csak az volt, de
ez az elmozdulás a vidéki és uradalmi létből az urbánus felé a XIX. században reprezentációs igényt támasztott nemcsak a zsinagóga épülete, hanem elhelyezése tekintetében is, ami
újdonság az európai zsidóság történetében.
Városok szélen is találunk vidékies környezetet – különösen érvényes ez a magyar mezővárosokra –, ahol a falusihoz hasonló elhelyezésűek a zsinagógák, de ezekkel itt már nem
foglalkozunk.
A városi elhelyezés is először udvaros volt, méghozzá a telek mélyén, de a XIX. század
első harmadától kezdődően a zsinagóga már látható [5.36 ábra]. Ezek nagyobb léptékű épületek, ahol zömmel a nyugati homlokzatról jártak be a férﬁak és a nők egyaránt. Az utcai
homlokzat és az utcavonal között ünnepélyes kert jött létre, az utcavonalban álló házak
rendszerint zsidó tulajdonúak, vagy hitközségiek, és a korábban különálló funkciók – iskola,
rabbilak, sőt rituális vágoda is – ezekben egyaránt elhelyezést nyerhetnek. A zsinagóga
ebben a felállásban különálló épület, és csak akkor alkot majd együttest a két utcai épülettel,
ha az utcavonalhoz közelebb kerül. Nyugati homlokzata reprezentatív, mindenkor szimmetrikus épület, tengelyes rálátással.
A reprezentatív zsinagógát építő közösség nagy előszeretettel vásárolt saroktelket, azaz
telket házblokkok sarkán, még akkor is, ha az nem volt üres, azaz már volt rajta valamilyen
épület, mint a rajz [5.37 ábra] északkeleti sarkán látható. Az esetek többségében az ilyen
telkeken azért a zsinagóga nem lesz teljesen látható az utcáról, mert oldalhomlokzatával
párhuzamosan közösségi épület van – nem ritkán alacsonyabb mint a zsinagóga – amelyben
iskola, rabbilak stb. nyernek elhelyezést. Ilyenkor gyakran jelenik meg a négytornyú bizánci
templom típus, hiszen már mélyebben belátni a telek gyomrába. Ritkább esetben, ha ez valamilyen okból egyik oldalról nem lehetséges, vagy ott valamilyen akadály van, akkor felépül
a négytornyú bizánci típus három toronnyal, azaz az egyik hátsó torony hiányzik (Trencsén).
Még nagyobb reprezentációs igény mellett találjuk a korábbi típust utcasorba beépítve,
a zsinagógát a két hitközségi épülettel összeépítve [5.38 ábra]. Az utca a bejárat előtt kiszélesedik, a kerítés eltűnik, a zsinagógát övező két közösségi épület befordul és vizuálisan növeli
a zsinagógát, miután homlokzatilag kapcsolódnak hozzá. Magasságuk gyakran csak egy
szint, amivel tovább növelik a zsinagóga monumentalitását. Ez a típus a XIX. század végén,
illetve a XX. század elején jelentkezik. Funkcionálisan megoldatlan kérdés marad a közösségi
udvarba való kocsibejárat, amelyet az egyik közösségi épületbe integrálnak, de ez a szimmetriát rontja (Pancsova, ǤȔȡȫșȖȢ Szerbia). Ennek a típusnak a variációja a Kazinczy utcai
zsinagóga (lásd a 6. fejezetet), ahol ez a kompozíció az utca hajlatában jelenik meg és ezért
kissé aszimmetrikus. Itt a homlokzatba ügyesen beillesztett két kocsibejáratot is találunk.
A következő példán a zsinagóga egy tér tengelyében áll, ami reprezentatív rálátást biztosít
a bejárati – és ebben az esetben kötelezően – nyugati homlokzatra [5.39 ábra]. Ennél a megoldásnál nagy a reprezentációs lehetőség, de a zsinagóga mégsem mutatkozik meg teljes egészében, mint a tér közepére állított, keresztény templom módjára kezelt elrendezésnél (Pécs).
A tér közepére állított zsinagóga az abszolút beérkezést jelöli: a zsinagóga vagy egy
teljesen üres tér közepére kerül úgy, hogy egy házblokk nem épül meg a városok újabb,
raszteres szövetében, vagy legalább három oldalról utca veszi körül (Szeged). Ez a típus
szintén a bizánci kompozíciót teszi szükségessé [5.40 ábra]. Előfordulhat, hogy a hitközségi
épületek „túlcsordulnak” a zsinagóga blokkján, és az utca másik oldalán nyernek elhelyezést. Noha a zsinagóga a tér közepére kerül, a kerítés – immár mint a kert illetve a park
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5.34

Vidéki zsinagóga az utcavonalban
nyugati frontjával
Szerencsés városföldrajzi körülmények mellett, mely a hitközség nyíltságával is párosul, a főbejárat az utcára néz – lehet kerítés
mögött (Várpalota), sőt az utcavonalban is
(mindkét eszéki zsinagóga).
Little town synagogue with its
west front on the streetline
In advantageous urban settings matched
with the openness of the Jewish
community, the main entrance could be
seen from the street – with or without
a fence (Várpalota, Eszék, respectively).

5.35

Faluvégi, város peremén épült zsinagóga
Ritkábban a XIX. század első felében is már
megjelenhetnek zsinagógák az utcán, kerítés mögött ugyan de teljes tömegükben
falu/kisváros végén. Nagy udvar utcai oldalán képviselik a közösséget. Jellemző a ritka
beépítés és a természet közelsége. (Apostag)
Synagogue on the edge of the town/village
In the first half of 19th century synagogues
were rarely completely visible from the
street and instead were set behind fences
on the edge of the town/village, or on the
street side of a great community courtyard
in a loose urban fabric and greenery
(Apostag).

5.36

Városi udvaros elhelyezés utcai rálátással
A XIX. század első harmadának végétől kezdődően a zsinagóga láthatóvá válik az utcáról, de még szorosan körül van építve, ami
megfelel az akkori közösségek kompakt jellegének. A képen megkomponált együttest
látunk, a valóságban lehet ettől szabálytalanabb elrendezés is. A nők és férfiak már
ugyanazon az oldalon mennek be. (Óbuda,
Újvidék/Neusatz/ƽǑǞǡ©ǁǏǠ, Szerbia, Brassó/
Kronstadt/Brasov, Románia)
Urban position with streetview
From the end of the first third of the 19th
century, synagogues became visible, usually
surrounded by community buildings,
representing compact communities. The
image presents a composed ensemble, but
in reality it could be more organic. Men and
women entered from the same side (Óbuda,
Újvidék/Neusatz/ƽǑǞǡ©ǁǏǠ, Serbia, Brassó/
Kronstadt/Brasov, Romania.)

5.37

Zsinagóga saroktelken
A Kiegyezés után előszeretettel építenek
saroktelken, ha erre mód nyílik, de a zsinagóga nem mutatkozik meg minden oldaláról a járókelőknek. Iskola, rabbilak takarják
oldalhomlokzatát. A zsinagóga még mindig
kerítés mögött található. (Szabadka)
Synagogue on a corner plot
After the Austro–Hungarian–Agreement
(Ausgleich, 1867) urban synagogues were
often built on corner plots, and were only
partly visible, the side and back façade
concealed by a school, the rabbi’s house
and fenced off from the street. (Szabadka)
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5.38

Városi elhelyezés utcai kapcsolattal
A XIX. század végétől a zsinagóga főhomlokzata megjelenik az utcán kerítés nélkül, nem ritkán egybeépítve a járulékos hitközségi épületekkel (Pancsova, ƿǏǤǨǐǞǑ,
Szerbia; Budapest, Kazinczy utca)
Urban position directly on the Street
From the end of 19th century, the
synagogues’ main façade faced the
street, without a fence, and arranged
with community buildings into a larger
composition. (Pancsova/©ƿǏǤǨǐǞǑ, Szerbia;
Budapest, Kazinczy street)

5.39

Térfalképző zsinagóga
A Kiegyezés után mejelennek a térfalzáró
zsinagógák, melyek nyugati homlokzatukkal néznek a térre, rendszerint díszkerítés
mögül (Pécs).
Synagogue closing a square
After the Austro–Hungarian–Agreement
(Ausgleich, 1867) some synagogues
appeared in closed squares with their main
façade, facing the square usually with a
decorative fence (Pécs).

5.40

Zsinagóga saját terének közepén
Házblokk kihagyásávak, utcáktól övezett
téren jön létre ez az elrendezés, ahol a zsinagóga minden homlokzata „beszédes”.
Rendszerint bizánci templom típusú zsinagógát építettek ilyen adottságoknál.
Synagogue in the centre of its own square
Omitting a block of houses a square comes
into being surrounded by streets, where all
the façades of the synagogue communicate
with the environment, usually Byzantine
church type synagogues were built like this.

5.41

5.42

A vízparti zsinagóga
A XIX. század elején vidéki városok végén,
patak/folyó partján találni zsinagógát
(Hunfalva/Huncovce, Szlovákia; Szabadka/
ǁǕǷǑǥǡǧǏ, Szerbia, régi zsinagóga). Ám
a Kiegyezés után reprezentatív folyóparti zsinagógák is épülnek (Nagyvárad/
Oradea, Románia; Ungvar/ ǃΎǟǑǓǑǠ, Ukrajna;
Budapest, Frankel Leó utca)
Water-front synagogue
Around 1800, synagogues appeared
on the edges of towns, near streams
Hunfalva/Huncovce, Slovakia; Szabadka/
ǁǕǷǑǥǡǧǏ, Serbia, old synagogue). However,
after 1867, synagogues appeared on
representative embankments (Nagyvárad/
Oradea, Romania; Ungvar/ ǃΎǟǑǓǑǠ, Ukraine;
Budapest, Frankel Leó Street).
Zsinagóga a várfalon
Az ókortól kezdődően némely zsinagóga
a diaszpórában várfalra épült, valamikor
belül – Dura Europos (Syria), i. u. 244; 2S@Q@©
!NƛMHB@ (Cracow-Kazimierz, Lengyelország),
XV. század; Maribor (Szlovénia), XIV. század;
– valamikor kívül, mint Trencsénben, 1912.
Synagogue on the city wall
Since antiquity some synagogues in the
Diaspora have been built on the town walls,
sometimes inside – Dura Europos (Syria),
244 CE; Stara Bożnica (Cracow-Kazimierz,
Poland), 15th century; Maribor (Slovenia),
14th century; – sometimes outside, like in
Trencsén, (Trenčín, Slovakia), 1912.

5.38

5.40

5.41

5.43

5.42

5.44

kerítése – megmarad, és a nyugati oldalon a bejáratnál tűnik csak el, azaz összekapcsolódik
a bejárati homlokzattal. Ennek az elhelyezésnek többféle módozata van, és ettől csak egy
ünnepélyesebb lehetőség adódik a magyar városokban, a vízparti elhelyezés.
Különleges a vízparton való elhelyezés, amelynek alapvetően két változatát különböztethetjük meg:
1. A zsinagóga a település magjától távolabb esik, a közeli folyó partján – ortodox közösségek kisebb településeken, elsősorban a XIX. század elején illetve első felében. (Húnfalva,
Huncovce, Szlovákia, lebontották, Maribor/Marburg, Szlovénia, XIV. század, Óbuda, 1822).
Az elhelyezés még nem is reprezentációs igényből születtek, hanem a rituális vízigényből
(rituális fürdő).
2. A folyó átszeli az alapvetően nagyobb várost, partja reprezentatív látványt nyújt a XIX.
század második felében kialakuló városképpel. A zsinagóga elhelyezésénél már egyértelmű
a reprezentációs igény, a folyó túlpartjáról feltáruló látvány a vízben visszatükröződő zsidó
templommal és az azt körülvevő épületekkel adják az erős városképi hatást (Nagyvárad,
Oradea, Románia; Ungvar, ǨȚȗȢȤȢȘ Ukrajna; bizonyos mértékig Buda, Frankel Leó utcai
zsinagóga). Mivel a folyópart gyakran lejt, a zsinagóga magasabban is fekszik, mint a vízpart,
ami még jobban kiemeli a városképből (Ungvár, Nagyvárad). A zsinagóga másik oldala viszont
a városszövethez kötődik és rendszerint oldalhomlokzatát mutatja a város felé [5.41 ábra].
Nagyvárosi környezetben különleges pozíciókkal is találkozunk, főképp helyszűke
miatt. Ilyen típus a házblokk belsejében, rendszerint a zárt udvar lefedésével létrejövő
zsinagógatér [5.44 ábra].
Ez a típus egyértelműen a nagyvárosi körülmények szülötte és szigorú vallási szempontból nem is teljesen helytálló, mivel a zsinagóga lent helyezkedik el. Mivel üvegtetőt
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igényel, elterjedése csak a XIX. század második felében, de leginkább a századfordulóval
kezdődően fordul elő. A bejárat alig vehető ki, a bérházhomlokzaton csak nehezen kivehető
jegyek – zsidó jelképek – árulkodnak a zsinagóga jelenlétéről. Ebben a homlokzati szekcióban van a közösség és innen közelíthető meg mind a földszinti férﬁszekció, illetve ebben
az épületben található a női karzatra felvezető lépcsőház is (Budapest, Hegedűs Gyula utca,
Nagyfuvaros utca – az utóbbi karzat nélkül).
Ennek a típusnak sajátságos változata az udvar nem lefedésével, csak beépítésével létrejövő zsinagóga, ahol a különálló zsinagóga körül van néhány méter szélességű üres tér, amely
megközelíthető lehet (Frankel Leó utca) vagy nem (Rumbach Sebestyén utca) [5.43 ábra].
Ezekben az esetekben a zsinagóga megvilágítása hagyományos, felülvilágító nélküli.

A magyarországi zsinagógák
városbeli elhelyezkedésének
konkrét példái
Ezek a példák felölelik mind a város egészében való pozíció kérdéskörét, mind pedig a zsinagóga viszonyát közvetlen környezetével. Ez a két aspektus nem válik külön alfejezetté,
hanem a konkrét példáknál részletezem. E fejezet nem törekedik a magyarországi példák
maradéktalan bemutatására – ehhez egy külön könyv se lenne elég – sem egy reprezentatív minta kialakítására. Inkább a legkiemelkedőbb esetekkel foglalkozik, amelyek kiválasztásánál nemcsak városmorfológiai és topográﬁai szempontok játszottak közre, hanem történelmiek is – az illető település történelmi szerepe az ország szempontjából, illetve a zsidó
emancipáció aspektusából. Ebbe a fejezetbe a nagyon gazdag magyarországi anyagból csak
tizenöt konkrét példa fért bele.

5.43

Zsinagóga a bérház udvarában, beépítve
Belvárosi bérházak udvarában üzletekhez,
kisebb mulatókhoz hasonlóan zsinagóga
is épült, részben vagy teljesen üvegtetővel. Rendszerint a bérház utcai traktusának
földszintjén és első emeletén (mezzaninján)
a közösség helyiségei találhatók és innen
tárul föl a nők galériája is, míg a férfiak a
kapualjon keresztül mennek be. Ablak nincs
(Budapest, Hegedűs Gyula utca, Nagyfuvaros
utca).
Synagogue built in the courtyard
of an apartment block’s
Similarly to shops and cabarets synagogues
were also built in courtyards, on the
ground floor and mezzanine, surrounded
by communal rooms, partly or completely
covered with a glass roof, without
windows. Men entered from a doorway,
and women from community rooms on
the upper floor. (Budapest, Hegedűs Gyula
Street and Nagyfuvaros Street).

5.44

Zsinagóga a bérház udvarában, szabadon
Sűrű városszövetben a zsinagóga egységes beépítésű, mindvégig illetve egyazon
épülettel körülvett udvarba szorul, de a
fenti típustól eltérően építészetileg független, többé-kevésbé különálló, és rendelkezik ablakokkal (Budapest, Frankel Leó utca,
részben Rumbach Sebestyén utca).
Synagogue free standing in the
courtyard of an apartment block’s
In the dense urban fabric the synagogue
stands more or less freely, surmounted by
higher, nearby apartment block(s). Unlike
the previous type, this one has windows.
(Budapest, Frankel Leó Sreet, partly
Rumbach Sebestyén Street).

Előjáték: Bonyhád
Számos nagy zsidó közösség jött létre nagyvárosoktól nem túl messze, kisebb, magukban
véve kevésbé jelentős településeken az emancipáció előtt a Habsburg Birodalomban. Ennek
oka az, hogy a szabad királyi városok középosztályai ellenálltak a konkurenciát jelentő zsidó
lakosság beáramlásának – ideig-óráig, mert utóbb ez a folyamat feltartóztathatatlanná vált.
Az 1840-es évektől, de a kiegyezés után mindenféleképpen a kisebb településeken rekedt
zsidóság elvándorolt, és ekkor ezek a preemancipációs központok hanyatlásnak indultak.
Esetenként megmaradtak a szegényebb zsidóság településeinek, illetve az ortodoxia fellegvárának, de utóbb ez a lehetőség is megszűnt. Ilyen közösség volt Bonyhád is, ahol viszont
az erős neológ vonal mindvégig megmaradt. Az ortodoxok utóbb kiváltak, és építettek egy
nagyméretű, de szerény kivitelű zsinagógát.
Az emancipáció előtt kialakult jelentősebb zsinagógát emelő hitközségek építészeti megjelenése közül itt csak Bonyhádról lesz szó, aminek több oka van: Bonyhádon majdnem érintetlen állapotban maradt fenn a késő barokk kori zsinagóga. Szemben Máddal, Stomfával,
Hunfalvával, a bonyhádi hitközség kifejezetten nyugati, azaz morva–osztrák alapokon nyugodott, és az emancipáció irányába mozdult. Művészettörténetileg ez utóbbi számít a fő evolúciós vonalnak, mivel a mádi, bártfai hászíd vonal végkifejlete, és nem állomása az emancipációnak, azaz a zsinagógaépítészet fejlődéstörténetének, amelynek építészete e könyv tárgya. Az óbudai zsinagóga ugyan szintén ebbe a vonulatba tartozik, és első verziója az 1760-as
évekre vezethető vissza, de a kutatások mai állapota alapján eredeti alakjában nem olvasható.
Az óbudai zsinagóga közösségével továbbá az is nagy probléma, hogy itt nem egy klasszikusan
zárt egységről van szó, mint Bonyhádon: az óbudai közösség Pest-Buda közelsége révén gyakorlatilag fővárosi lokációt élvezett, legalábbis ami a mobilitást és hatások begyűrűzését illeti.
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5.45

5.46

5.45

Bonyhád a XIX. század
közepén a zsinagógával
A nagy, 1795-ben épült zsinagóga (A)
a városka szívében, közel a Mária templomhoz (B) helyezkedett el, a főutcáról lekanyarodó keskenyebb utca kiteresedéséből volt
elérhető egy rövid köz segítségével.
Bonyhád in 1860, with the
synagogue in the middle
The great synagogue (A), built in 1795,
stands close to the Catholic church (B). The
synagogue can be accessed from a narrow
lane running from a street that branches
off from the main street.
A bonyhádi zsinagóga és a hitközség
többi intézménye a XIX. század közepén
Zsinagóga – 1
Rabbi – 2 (516)
Izraelita Egyház – 3 (506)
Izraelita község mester háza – 4 (507)
Bonyhádi Izraelita Községháza – 5 (514)
Izraelita temető – 6 (575)
Bonyhádi Izraelita Jótékony Egylet háza,
kertje és földje – 7 (335)
A hitközségi épületek három fő lokációt
öleltek fel, először a zsinagógát a
rabbilakkal, iskolával, vágodával; másodszor
a zsidó kórházat és temetőt; harmadszor
a Jótékony Egyletet.
The great synagogue in Bonyhád
and community facilities in 1860
Synagogue – 1
Rabbi’s house – 2 (516)
Community house (ritual slaughter) – 3 (506)
Community leader – 4 (507)
Jewish townhouse – 5 (514)
Jewish cemetery – 6 (575)
Chevra kadisha, house, garden and fields
– 7 (335)
Jewish communal buildings occupy three
locations: synagogue with rabbi’s house,
slaughter house; Jewish hospital and
cemetery and the Chevra Kadisha.

5.47

Bonyhádi céhlevél, 1810, nézet kelet felől
A német nyelvű céhlevél Bonnhard
Marktflecken-t (városjogú község, mezőváros) említ. Körülbelül félúton a két templom
között tűnik fel a zsinagóga kontyolt teteje
és keleti ablakai. Mögötte rézsút a temető
látható.
Charter of incorporation from Bonyhád, 1810
The German document mentions Bonnhard
Marktflecken (village town) and presents
a view from the east: the synagogue is
between two churches with its hipped roof
and eastern windows, and behind it lies
the cemetery.

5.48

A bonyhádi zsinagóga,
Mészárszék köz, 1900 körül
Nagyjából ennyi látszott az utcáról a zsinagógából, melyet a képen a Mészárszék köz
épületei kereteznek.
The synagogue in Bonyhád,
Slaughter’s Lane, cca. 1900
Passers-by saw the synagogue from the
street framed by buildings in Slaughter’s
Lane.
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A ma is álló 1000 fős bonyhádi zsinagóga 1795-ben épült, és korának legnagyobb ilyen alkotása a Kárpát-medencében. A Magyar Királyság 12 legnagyobb hitközségének egyike emelte.
A zsidó lakosság ekkor több mint egyharmadát képezte a bonyhádinak, és csak a XIX. század közepén indult hanyatlásnak, amikor a zsidóság Pécsre és más nagyobb városba költözött.
Itt még egyszer ki kell emelni, hogy Morvaországtól és az osztrák területektől eltérően a magyar
korona országaiban a zsidók a XVIII–XIX. században sem éltek bekerítve, a zsidónegyedek nem
voltak gettók, csak olyan fertályok, ahol a zsidó lakosság többséget alkotott. Mindez összefüggött
a lazább magyar településstruktúrával, ami Bonyhádot is jellemezte. Az észak–dél irányú főutca
a Mária-templomnál teret alkotva kiszélesedik. Ebből a kiteresedésből indul ipszilonszerű leágazással a másik főutca (egyiknek sincs a térképen neve, csak helyrajzi számok segítik az eligazodást), és egy újabb ipszilonban háromszög alakú teresedés jön létre: ebből indul ki a zsinagógához
vezető keskeny út, amelyet Mészárszék köznek neveznek, és innen rálátás nyílik a zsinagógára.
A falusias utcákra oldal- és végházak futnak ki, sokuk L alaprajzú. Míg a település keresztény többségű területein a legtöbb ház utcára néz, a zsinagóga körül a struktúra halmazossá válik, zsidó
közök jönnek létre, a morva településekhez hasonlóan, ahogy ezt Boskovice példáján is láthattuk.
E halmazos rész felöleli a zsinagógán kívül a szokásos tartalmakat, közösségi épület,
rabbilak, kóservágoda, stb. (lásd a képszöveget). A beépítés sajátossága alapján feltételezhető,
hogy az egyházi épületként nem vezetett, a zsinagógától délre fekvő telkek, 510–18, zsidó tulajdonban lehettek, lakóik valamilyen módon a közösség szerves részét képezhették. Nem rendelkeznek ugyanis olyan háztáji jellegű telekkel, mint a település többi épületei, és olyan keskeny
közökkel kötődnek egymáshoz, ami a zsidók által kedvelt beépítés jellemzője.
Ettől az együttestől nyugatra helyezkedett el a zsidó kórház és rögtön mellette a temető,
illetve délnyugatra a bonyhádi Izraelita Jótékony Egylet háza, amely meglepően nagyméretű volt, hatalmas kerttel és földdel (192, 193, 194). Ma az eredeti kontextus csak részben
van meg, de a felújításkor jelezhető lesz az egykori térstruktúra.
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Az emancipáció példái
Az egymagú város két, ellenkező vallási irányultságú zsidómaggal rendelkező példája Kassa.
A hozzá városmorfológiailag és a zsidótopográﬁát tekintve is hasonló Eperjest terjedelmi
okokból ki kellett hagyni. Hasonlóan Bártfát is, ahol szintén sajátságos ortodox komplexum
jött létre, a neológ közösségtől urbanisztikailag függetlenül.
A vár/várlalja és a polgárváros között/mellett létrejövő zsidónegyedet Pozsony képviseli,
a városfalon kinnrekedt, de igen jelentős zsinagóga esetét Trencsén jeleníti meg. A belváros
szövetétől teljesen független példa Győr lesz, amely egyben az ország városképileg egyik első
jelentősebb zsinagógája. Pécs képviseli a várfal közelében elhelyezkedő zsinagógát, ami azonban a Brassó-típusú mikrolokációs elhelyezéstől eltérően közvetlen környezetében domináns.
A megrekedt XIX. századi fejlődésű zsidó közösség példája Pápa, amelynek városszöveti
pozíciója hűen igazolja a történelmi állapotokat, és építészettörténetileg is jelentős.
A mezővárosi zsidó városi topográﬁát és zsinagógaépítést Szabadka jeleníti meg (lásd
a 7. fejezetet). A mezővárosi zsidó jelenlét egyik további példája Kecskemét, amely topográﬁai szempontból Európa egyik legérdekesebb esete. Itt nem a zsidók „törtettek” zsinagógájukkal a főtérre, hanem az vette magához a korábban sokkal szerényebb szándékokkal
épült imahelyet. Ennek ellenkezője, a zsidóság majdnem teljes kiszorítása a központi zónából, amit az egykori megyeszékhely, Szentes példája mutat.
Erdélyben a zsinagóga vagy kívül rekedt a belvárosi falon, mint Nagyszebenben és
Kolozsvárott, vagy a várfallal körülvett terület peremén található, mint Brassóban. Ezekkel itt
nem foglalkozom. Ám a Parciumban és a Bánátban más a helyzet. Nagyvárad képviseli a legsikeresebb vidéki hitközséget az egész régióban, amely egy összefüggő területen több zsinagógával jelentkezik. Temesvár hárommagvú magyar várost, minden magjában egy-egy zsinagógával.
Ennek a típusnak egy változata Eszék, ahol a középső, történelmi magban nincs zsinagóga.
Zágráb képviseli a két történelmi mag mellett létrejövő zsidó letelepedést, de Pozsonytól eltérően itt a zsidók nem annyira köztes területen vannak, hanem a jövő fejlődését meghatározó,
még alig létező Alsóvárosban, amikor zsinagógájukat építik. Zágráb karéjokként fejlődik a két
történelmi magból, főképp csak déli irányba, a Száva folyóig, majd utóbb azon túl is. Ez sajátságos változata a Camillo Sitte és Otto Wagner fejlődésmodelljének, amely az újabb idők városfejlődését, annak időbeli és strukturális kibomlását a fák évgyűrűjének egymásutánjához hasonlítja.
Az emancipáció útjára lépő hitközségek zsinagógáinak városszövetbeli tárgyalását
a Felvidékkel kezdem, azzal a területtel, amely a XIX. század során a zsidóság tekintetében
legmegosztottabb volt. Egyrészt az emancipáció irányába tolódott, másrészt az északkeleti
bevándorlás színtere is volt. Ezért összetettebbé vált, mint az ország közepén, illetve déli
vidékein élő hitközségek, nem számítva a fővárost, amelynek részletes tárgyalására e könyv
nem vállalkozhat, csupán a pesti zsidónegyed legfontosabb épületeire tér ki a 6. fejezetben.
KASSA (Kaschau, Košice, Szlovákia)
Kassán, mint sok más magyarországi városban, az egykori városfalon belüli település területén nemigen találunk zsidó telektulajdonosokat a XIX. században, de vonatkozik ez más vallási kisebbségekre is, kálvinistákra, lutheránusokra és görögkeletiekre is. Ám az egykori várfalon kívül eső területeken már sorakoznak a zsidók által birtokolt ingatlanok. A falak lebontásával a mai városszövet egységesnek tűnik, de a telekkutatás egyértelműen kimutatja azt
a demarkációs vonalat, amelyen belül zsidók nem birtokoltak korábban ingatlant, azaz a késő
XIX. század, illetve a századforduló koráig. Kassa zsidó lakossága nagyon sokszínű volt: ortodox, neológ, status quo ante és hászid. Ezek különböző városi pont köré húzódtak zsinagógáikkal és lakóházaikkal. Ebből adódóan a zsidóság földrajzi elhelyezkedése sem lehetett kompakt,
és ezért zsinagógáik is szétszórtak a város kontextusán belül. Ebben a városban a monarchia
korában egyik zsinagógának sem jutott osztályrészül kiemelkedő városképi szerep.
A korábban neológ, majd utóbb status quo ante izraelita templom elhelyezkedése marginális,
a Rákóczi körút és Szepsi út találkozásánál az Imaház utcában van – azaz a város délnyugati
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5.49

Kassa (Kaschau, ma Košice,
Szlovákia) belterülete 1900 körül
A sárkány alaprajzú egységes szöveten belül
(A) olvasható a korábbi lágyabb vonalú várfal helye (B). Ezen a vonalon épült a Harang
utcai ortodox zsinagóga (1). A trapezoid
délnyugati sarkában a neológ együttes (zsinagóga és iskola – 2).
Kassa (Kaschau, today Košice,
Slovakia), inner territory, cca. 1900
In the trapezoid central zone (A) the city
wall (B), is still readable. On this line stands
the Harang (Zvonarská) Street orthodox
synagogue (1). At the south-west tip of the
trapezoid stood the neologue ensemble,
school and synagogue (2).

5.50

A kassai neológ (később status quo ante)
zsinagóga, 1866, építész Repaszky Mihály
A Rákóczi körúti neológnak épült zsinagógára nagy a rálátás a glacis felől. Mögötte,
a hátsó, Kórház utcából nyíló iskola.
The neologue synagogue
(later status quo ante) in Kassa,
1866, architect Mihály Repaszky
Due to the glacis the synagogue has a good
view; behind it, the Jewish school stood in
Kórház Street.

5.51

5.49

1

B

2

A kassai a Harang utcai
(Zvonarská ulica) ortodox zsinagóga,
1899, építész Balogh János
A zsinagóga a gettó hangulatú utcán található, az udvarban találhatóak a járulékos
funkciók.
The Orthodox synagogue in Kassa,
Harang (Zvonarská) Street, 1899,
architect János Balogh
The synagogue lies on the ghetto-like
street, and community facilities are in the
courtyard.

A

5.50

5.51

sarkánál –, de megfelelő rálátással, míg az iskola (56) eldugottabban a Kórház utcában. Ez utóbbi
csak akkor látszik, ha kilépünk a zsinagóga szimmetriatengelyéből és 50 métert megyünk a Rákóczi
körút és Szepsi út kereszteződéséhez. A város másik felén találjuk a görbe vonalú Harang utcában
az ortodox templomot, amely ugyan az utcavonalra épült, de városképi prominenciával nemigen
rendelkezik. Mégis, az utcahajlat következtében valamennyi rálátással rendelkezik, de tökéletesen
beleilleszkedik az ortodox környék szellemiségébe. Később, a csehszlovák korban innen nem messze
épült a hászid imaház (az udvarban) és a kicsit odébb a Puškinovában a nagy ortodox templom.
A csehszlovák korban azonban megjelenik a nagy kupolájú, Kozma Lajos által tervezett monumentális zsinagóga a zsidók kedvező társadalmi pozícióját fémjelezve illetve az expresszionista,
neoorientalista Puskin utcai, szintén nagy méretű zsinagóga. Az új pánszláv államformációban
a zsidók ugyan kulturálisan jobbára megmaradtak magyaroknak, de sokkal előnyösebb pozícióban,
mint az anyaországban, ahol már az 1920-as évekkel elkezdődött a velük szembeni diszkrimináció.
A szlovákiai „csehszlovák zsidók” parciális magyarságát emeli ki az a tény is, hogy Kozma Lajost
kérték fel Kassán. Hasonló részleges magyar kulturális kötődések ﬁgyelhetők meg másutt is: a pozsonyi ortodox zsinagógában Szalatnai–Slatinsky Lajta Béla által használt motívumokat alkalmazott.
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5.52

5.52

Pozsony (Bratislava, Szlovákia)
központja 1900 körül
A polgárváros magja (A) és a vár (B) között
foglal helyet a Vár úti ortodox zsinagóga,
1864 (1) és a Vártelek utcai neológ zsinagóga, 1894 (2).
The centre of Pozsony (today
Bratislava, Slovakia), around 1900
The Vár Street orthodox (1, 1864) and
Vártelek Street neologue (2, 1894)
synagogues stood between the civic town
and castle.

5.53

A pozsonyi neológ zsinagóga a
Vártelek utca elejéről 1900 körül
A közvetlen környezetében a neológ zsinagóga sokkal dominánsabb mint a városképben. A járókelők számára a zsinagóga bizonyos szögekben még a székesegyházat is
részlegesen takarja.
The neologue synagogue in Pozsony from
the beginning of Vártelek Street, cca 1900
In its immediate environment the
synagogue was more prominent than in
the townscape; from some points it partly
obscured the cathedral.

5.54

A pozsonyi neológ zsinagóga a
városképben 1900 körül
A neológ zsinagóga fő tömegével belesímul
a Vártelek utca homlokzatába, ám tornyaival felhívja magára a figyelmet.
The neologue synagogue in
Pozsony’s townscape, cca. 1900
The nave of the synagogue fits neatly into
the façade of Vártelek Street, but its towers
serve as a landmark.

5.55

A pozsonyi zsidó utca a tűzvész után
A szocializmus során ez az utca is eltűnt
ebben a formában.
The Jewish Street in Pozsony
after a conflagration
This street changed beyond recognition
during Communism.

1
B

2
A

5.53

5.54

5.55

POZSONY (Pressburg, Požuna, Bratislava, Szlovákia)
Pozsonyban sem volt zökkenőmentes a zsidók befogadása. A zsidó lakosság alapvetően a két
mag, a vár és a polgárváros közé települt, mint az említett boskovicei, amely később a város
egyik fő útvonalává nőtte ki magát. Ezen a köztes területen alakult ki a két zsidó közösség,
az ortodox és a neológ, mindkettő prominens zsinagógával. A neológ zsinagóga bizonyos
nézőpontokból a székesegyházat is takarta. Mindkét jelentős zsinagógát lerombolták. A harmadik, most is meglévő zsinagóga már a csehszlovák időkben épült, a Hejduková utcában,
a polgárvárosban.
A történelem iróniája, hogy Pozsonyban, miután már nem éltek nagyobb számban zsidók, még a topográﬁai emléküket is kiirtotta az úgynevezett népi demokrácia: széles, főforgalmú út dübörög az egykori zsidó utca helyén, és fekete sírkőszerű falra marták fel a neológ zsinagóga egyszerűsített képét a kommunizmus bukása után. (A Szovjetunióban számos
zsidó temetőt illetve más kisebbségek temetőit felszántották, hogy hozzáigazítsák az országot a tankönyvekhez.)
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5.56

5.57

Trencsén ( 3QDMĴĠM, Szlovákia) ma,
a Pozsony-Zsolna autópályáról nézve
A trencséni vár drámaian ül a tájban,
alatta a polgárváros, melynek peremén
a zsinagóga.
Trencsén ( 3QDMĴĠM, Slovakia) seen from
the Bratislava-Žilina motorway
The citadel sits on the ridge, below it is the
civic town and on its edge the synagogue.

Trencsén történelmi városmagja
a várból nézve
A fellegvárból nézve a protomodern zsinagóga szervesen a városhoz símul, kupolája
vizuálisan a kaputoronyhoz kapcsolódik és
vele együtt rálicitál a piarista templomra.
Trencsén seen from the citadel
Seen from citadell, the synagogue
organically adheres to the town, its dome
joins the barbican and with it challenges
the Piarist Church.

5.59

Trencsén főtere annak észak-keleti
sarkából nézve
A várfalon kívül elhelyezkedő a kaputoronynyal együtt jelenik meg a zsinagóga, ellenpontozva a piarista templom két tornyát.
Trencsén’s main square seen from
its north-eastern corner
In the townscape the synagogue joins the
barbican and counterpoints the towers of
the Piarist Church.

5.60

A trencséni zsinagóga főhomlokzata
előtti tér 1914 körül
A zsinagóga északkeleti homlokzata „rátapad” a várfalra (negyedik tornya emiatt
hiányzik), a közte és az iskola közötti rész
itt még el van kerítve.
The square in front of the synagogue
in Trencsén, cca. 1914
The synagogue’s north-east façade clings
to the city wall (therefore its fourth tower
is missing); the space between it and the
school is fenced off.

1

4

3

5.58

5.59

Rálátás a trencséni zsinagógára
és az egykori zsidó iskolára ma
A városba bevezető úton feltűnik a zsinagóga és a néhai zsidó iskola épülete.
View of the synagogue and former
Jewish school in Trencsén today
Driving along the road to the centre one
can catch sight of the synagogue and the
former Jewish school.

5.60

5.61
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2

Trencsén a századfordulón
Csák Máté vára (1) alatt található a jellegzetesen elnyújtott főterű polgárváros a piarista templommal és kolostorral (2). Az egykori várfal (3) külső oladlán található a zsinagóga (4) és előtte a zsidó iskola.
Trencsén around 1900
Below the citadel (1) lies the town, its
elongated main square with the Piarist
Church (2). On the outside of the city wall
(3) are the synagogue (4) and the Jewish
school.

5.58

5.61
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TRENCSÉN ( 3ʃɶɿʴʝɿ Szlovákia)

5.62

Trencsén jellemző példa a városfalon kívülről elhelyezett zsinagógára. Trencsén polgárvárosa a tájba
drámaian behelyezett vár alatt található, és ennek egyik városkapuja mentén alakult ki a zsidónegyed.
A felvidéki városokra jellemző elnyújtott főtér/főutca végénél találjuk a piarista templommal vizuálisan kommunikáló zsinagóga bizáncias kupoláját. Az egykori várkapu mellett
alakult ki a zsidók által lakott rész, amelyben a zsinagóga mellett az iskola is megtalálható.
A rajzon [5.57 ábra, 5.60 ábra] még látható a várfal egy része. A zsinagóga és az iskola
között alakult ki a korábban zárt zsidó udvar. Noha a zsinagóga protomodern, a zsidó jelenlét sokkal régebbi, amit az egykori zsidó iskola épülete tanúsít. Ám kompakt zsidónegyed
ebben a városban nem volt, mert a zsidók nagyobb számban csak az emancipáció után jelentek meg, és agglomerációjuk inkább ráépül a meglevő szövetre, ezáltal az inkább lineáris.
A zsinagóga és a templom között villan föl Csák Máté vára. A várfalon kívül épült századfordulós városrész utcáiból is prominens városképi elem a zsinagóga [5. 62 ábra], amely
nem ritkán fedi a várfalon belüli templomot.
A zsidók által lakott házak a várfalon kívül voltak, és az itt spontán kialakuló egykori
piacterek jóvoltából a zsinagóga jelentős városképi elemmé vált. A főutca fölött tornyosuló
Csák Máté várából nézve a zsinagóga kupolája szintén hangsúlyos elem [5.58 ábra], de nem
konkurál a templom, illetve a városkapu tornyával.

A trencséni polgárváros kapuja
előtt kialakult tér (ma Šturove
namestie) a zsinagógával
A váralja előtt feltáruló városkép szerves
része (balról jobbra) a zsinagóga kupolája,
a piarista templom tornya, a városkaputorony és a Csák Máté fellegvára.
Square in front of the city gate in Trencsén,
today Šturove namestie and the synagogue
Seen from a distance the town’s organic
landmarks are from left to right: the
synagogue’s dome, the tower of Piarist
Church, the barbican and the citadel.

PÁPA
Az első zsinagóga a település szélén foglalt helyet (1), a második (2, 1846) már közelebb jutott
a központhoz, a katolikus nagytemplomhoz (C, 1774–86), de ezzel megállt a zsidóság előrejutása, amely azután más nyugat-magyarországi települések felé húzódott.
A még bontatlan tömegű zsinagóga erősen kiemelkedik a földszintes vég- és oldalházak tengeréből, de tornya illetve kupolája nem lévén, a templomok jelentőségét nem éri el. Korai ﬁrenzei reneszánszt idéző építészeti nyelve teljesen idegen a főképp barokk és eklektikus városban. Az épület északi oldalával simul az utcához, bejárata nyugat felől található az udvarból.
Közvetlen szomszédjai még ma is vidékies, földszintes házak. Pápán nem játszódott le a környezet hozzánövése a zsinagógához, mint a dinamikusabban fejlődő magyarországi városokban.
KECSKEMÉT
A kecskeméti neológ zsidó imahely egyedülálló példa az európai zsinagógatörténetben, ami
elhelyezkedését és annak változásait illeti. A kecskeméti zsinagóga fokozatosan került ki
az utcára a szabályzások révén, majd utóbb a főtérre is. (A szintén zsidó tulajdonú Cifra
Palotával a tervezett új indóház felé vezető utat jelölte – az indóház azonban maradt régi
helyén.) Kilépés a nyilvánosság elé hosszan tartó és lépcsőzetes folyamat volt.
1821-ben a blokk belsejében található az 1818-ban épült régi zsinagóga, iskolával, rabbilakkal
és ispotállyal körülvéve. De a tömb nem igazi házblokk: az utca felé szárazmalmokkal tűzdelt
„térfala” amorf, halmazos formáció a mezővárosi városszövet jellegzetes kontextusán belül.
A kiegyezés során beinduló fellendülés a mezővárosok fokozatos rendezését vonja maga
után. Ennek szellemében épült az igényes, romantikus zsinagóga is, amely megelőlegezi későbbi
városképi szerepét. Így az új zsinagóga 1878-ban már közelebb épült az utcához, és markáns
városképi elemmé válik, tömegével az evangélikus templomot ellenpontozza [5.66 ábra].
A századfordulós virágzás tovább javít a zsinagóga városban elfoglalt helyén. A főtér
rekonstrukciójával a zsinagóga a főteret lezáró térfal legfontosabb elemeként jelenik meg.
A kor urbanisztikai megfontolásainak szellemében déli homlokzatát egy ék alaprajzú toldalékkal kipótolták, hogy a pompás új sugárút harmóniáját ne zavarja a keletelésből fakadó
ferde elhelyezése. Ezzel az ékkel egyben az utcavonalon megjelenő magasságát is mérsékelték, hogy harmonikusabban kapcsolódjon a szomszéd házhoz. Eredeti funkcióját ugyan
mára elveszítette, de mint a Technika Háza a főtéri lokációja indokolt.
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5.63

Pápa a XIX. század végén
Az első zsinagóga helye (XIX. század eleje) –
(A), a mai zsinagóga (1846) – (B), a katolikus nagytemplom (1774–86) (C) jelzik a zsinagógák közeledését a központhoz, mely
megrekedt.
Pápa at the end of 19th century
The position of the first synagogue (cca.
1800) – (A); the present one (1846) – (B);
and Catholic church (1774-86) (C) signal
the synagogues’ approach to centre which
stagnated.

5.64

A pápai zsinagóga (1846)
a XIX. század végén
A zsinagóga közvetlen környezetében prominens, de messzebb fekszik a város szigorú
központjától.
The synagogue in Pápa, 1846,
at the end of 19th century
The synagogue is prominent in its environs,
but far away from the town’s exact centre.

5.63
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5.65

5.66

5.65

Kecskemét belterülete 1821-ben
A zsidóság rituális és szociális épületei
egy központi fekvésű blokkon belül foglaltak helyet (narancs színű kör). Ekkor még
a főtér innen délre helyezkedik el.
Central area of Kecskemét, 1821
Jewish ritual and social buildings
concentrated in one irregular block
(orange), at that time the main square area
was two blocks away to the south.

5.66

Kecskemét főtere 1872-ben
A zsinagóga meghatározó eleme volt a városközpontnak az 1893-as bontások előtt is.
The main square of Kecskemét in 1872
The synagogue was prominent in the
centre even before the 1893 demolitions.

5.67

Kecskemét „zsidó blokkjának” fejlődése
A blokk szívében található a régi zsinagóga, 1818 (A), iskolával, rabbilakkal, zsidó
kórházzal stb. körülvéve. A blokk sarkához közelebb épült az új zsinagóga, 1867
(B), de még udvarban és az utcán szárazmalmokat látunk. Ám az új szabályozás (C)
„kihozza” a zsinagógát az utcasarokra és
egyben a főtérre is.
The evolution of the Jewish
block in Kecskemét
In the heart of the block stood the old
synagogue, 1818 (A) with a school, a
hospital and the rabbi’s house. The new
synagogue, 1867 (B) was closer to the
perimeter, but still in a courtyard behind
two mills. New regulations (C) brought the
synagogue out to the corner of the main
square.

5.68

A kecskeméti neológ zsinagóga
az utcaképben
A városrekonstrukció során a zsinagóga
kikerült az utcára, déli homlokzata ékszerű
toldalékot kapott hogy jobban belesmuljon
az új sugárútba, mely a tervezett indóházhoz (nem épült meg) vezetett volna.
Neologue synagogue in Kecskemét
The regulation of the main square area
brought the synagogue to the street. It was
given a wedge-like addition in order to
make it fit better into the new avenue from
the main square to the railway station (not
finished).

5.69

A kecskeméti neológ zsinagóga a főtéren
A zsinagóga képezi a főteret keletről lezáró
térfal egy részét és monuentalitása mintha
eredetileg is erre számított volna, amikor
még csak szárazmalmok mögül kandikált ki.
Neologue synagogue in Kecskemét
on the main square
The synagogue closes the main square
to the east, as if its monumentality had
counted on this setting, when it was built
behind horse driven mills in the mid-19 th
century.

5.70

Kecskemét főtere a városrekonstrukció után
Az 1911-es földrengést követő rekonstrukcióval a zsinagóga (A) a főtérre (B) került, vizuálisan kiegyenlítődött a római katolikus és
a református templommal illetve a városházával.
The main square in Kecskemét
after the reconstruction
The reconstruction after the 1911
earthquake took the synagogue (A) to the
main square (B), affording it equal status
with the Catholic, Lutheran churches and
the town hall.
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5.71

5.71

Zsinagógák Nagyvárad (Oradea, Románia)
belterületén 1900 körül
A vártól (A) keletre található a nem reprezentatív izraelita templom és kórház (1),
majd a főtér szomszédságában (B) a monumentális Ción templom (2) a Kossuth utca és
a Sebes-Körös között és végül a nagy vásártér közelében az ortodox nagytemplom és
iskola (3).
Synagogues in Nagyvárad (Oradea,
Romania) around 1900
East from the fortress (A) stood the modest
synagogue and hospital (1), later close to
main square (B), between Kossuth Street
and Körös River is the monumental Zion
Temple (2), finally near the fair-ground the
great orthodox synagogue and school (3).

B
2

5.72

5.73

A nagyváradi Ción templom,
1878, 1900 körül keletről
A Ción templom nürnbergi előképéhez
hasonlóan szintén a folyópart kiemelkedő épülete, keletről jövet felvezeti
a városkozpont középületeit, tornyait.
The Zion Temple of Nagyvárad (Oradea,
Romania), 1878, around 1900 from the east
The Zion Temple, similarly to its Nurenburg
anti-type, is a landmark of the riverside,
and frames the towers of the centre when
one arrives from the east.

A

1
3

A nagyváradi Ción templom
1900 körül nyugatról
A Ción templom prominenciáját a folyópartról nézve az is kiemeli hogy fölszintes házakkal van körülvéve, másik oldalán
viszont a Kossuth utcán belesímul az emeletes romantikus házak sorába.
The Zion Temple of Nagyvárad
around 1900 from the west
The Zion Temple’s prominence is enhanced
by surrounding small houses on the
riverside. On the street side it merges into
the two-storey high Romanticist row of
houses.

5.72

5.73

NAGYVÁRAD
Nagyvárad volt a történelmi Magyarország egyik legjelentősebb zsidó központja, több mint
egynegyede volt az összlakosságnak izraelita, ami a déli megyékben ritkaság. E zsidóság
egy része rendkívül emancipált volt, a helyi modern kultúra, leginkább az irodalom, így Ady
Endre hátterét is képezte. Meghatározó szerepet játszott a századfordulós városkép kialakításában olyan neves építészek bevonásával, mint Jakab Dezső és Komor Marcell és a Vágó
testvérek, akik nagyléptékű épületekkel gazdagították a Szent László teret.
A neológ Ción templom a Sebes-Körös partján épült és rendkívül prominens helyet
foglal el a városképben (1878). Az ortodox templom (1890) az egykori Zárda utcában ettől
valamivel kisebb (1000 helyett csak 600 férőhelyes) és elhelyezése sem olyan drámai.
(Az ortodox zsidóságnak számos magánimaháza is létezett, így a fenti férőhelyek számából nem adódik az ó- és újhitű zsidóság aránya.) Udvarában 1908-ban épült még egy
kisebb imaház is.
Nagyváradon a zsidó tulajdonú paloták egyik legjelentősebbje a Kurlánder–Ullmann-palota,
amelynek homlokzatán országszerte egyedülálló menórák és júdeai oroszlánok láthatók színes
kerámiából, amilyen Európában is kevés akad. Udvarában a felső szinten imaház volt [5.75 ábra].

446

7(5&BBLQGG

A ZSINAGÓGA ÉS A TELEPÜLÉS



5.74

5.74

Nagyvárad központjában a telektulajdonosok, Fredric Bedoire, 1900 körül
A zsidó telektulajdonosok (kék) a Nagy-Vásár
tér illetve a Szent László tér körül található.
Ezek jelentős része (barna) magyar szeceszsziós házat/palotát építtet.
Plot owners in the centre of Nagyvárad
after Fredric Bedoire, cca. 1900
Jewish plot owners (blue) concentrated
around Great Fair-Ground and Szent László
(main) Square. Many of them erected
houses in Hungarian art nouvea style
(brown).

5.75

Kurlánder és Ullmann palota, Nagyvárad,
1909-11, Löbl Ferenc, homlokzatrészlet
A körívben kidomborodó zárterkély
parapétjét kerámia dombormű ékesíti: nagy
menóra mellett pihen két júdeai oroszlán.
Kurlánder & Ullmann Palace, Nagyvárad,
1909–11, Ferenc Löbl, façade detail
The parapet of the bulging bay window is
decorated with ceramic bas-relief: a large
Menorah flanked by two Judean lions.

5.75

A Ción templom egyfelől kapcsolódik a Szent László térből kiinduló Kossuth Lajos utcához – a város főutcájához – másfelől pedig a folyóparthoz. A Sebes-Körös partjáról nézve
akár kelet felől, akár nyugat felől impozáns a táj, felvezeti a Szent László térből kiinduló híd
körüli középületek sorát, illetve levezeti a városközpontot keleti irányba.
A századforduló virágzás már nem hoz újabb neológ zsinagógát a városban, az emancipált zsidóság inkább „szekuláris templomot”, a kor eszményeit megtestesítő sokfunkciós
komplexumot hoz létre, a Fekete Sas palotát.
A Szent László téren immár nincs zsinagóga, csak keresztény templomok, de itt emelkedik a tornyos Fekete Sas palota (Jakab Dezső és Komor Marcell), amely a modernitást jeleníti
meg: szálloda, mozi–színház, bevásárló passzázs és luxuslakások, irodák. Tornya a templomok tornyára rímel. Radikális eklekticizmusa, magyaros szecessziós formavilága, a túlzásoktól sem mentes formai tobzódás megfelel annak a zsidóképnek, amelyet a konzervatív antiszemiták festettek izraelita polgártásaik attitűdjéről az Osztrák–Magyar Monarchiában. Fredric
Bedoire megrajzolta a zsidó tulajdonú ingatlanok közelítő térképét, ezen belül pedig a szeceszsziós stílusú ingatlanokat is megjelölte. Bedoire kimutatta, hogy a szecessziós épületeket zömmel zsidó tulajdonosok építették, egyrészt a modern szellem iránti elkötelezettségük demonstrációja céljából, másrészt a magyaros szecesszióval lojalitásukat óhajtották aláhúzni.
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5.76

Temesvár (Timisoara, Románia) 1900 körül
Az óváros glácisát megtartva két előváros,
Józsefkülváros és Gyárváros jelenti a terjeszkedési lehetőséget. A nagy távolságra
való tekintettel külön zsinagógával rendelkeznek: belvárosi (1), józsefkülvárosi (2),
gyárvárosi (3)
Temesvár (Timisoara, Romania), around 1900
Retaining the glacis of the old city two
suburbs, Joseph- and Factory-Town
developed, each with a synagogue: city
synagogue – (1); Josef town synagogue –
(2); Factory-Town synagogue (3).

5.77

Gyárvárosi zsinagóga, Temesvár, 1899
A belvárosi, házsorba kényszerített zsinagógától (1864) eltérően, a gyárvárosi reprezentatív helyen, modern nagyvárosi miliőben emelkedik.
Factory-Town Synagogue in Temesvár
(Timisoara, Romania), 1899
Unlike the city synagogue (1864), pressed
between houses, the Factory-Town
Synagogue stands in a prominent place in
a metropolitan milieu.

5.76
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3

2

5.77

TEMESVÁR
Temesvár a történelmi Magyarország egyik legfejlettebb iparú városa volt, és egyben az egyik
legtarkább etnikai összetételű, jelentős, a város arculatát is meghatározó német lakossággal,
illetve zsidó, szerb és román kisebbségekkel. Ez a pluralizmus még a diktatúra korszakát is
részben túlélte, és a város mai regionális centrummá való előlépésének is egyik letéteményese.
A város érdekessége a XIX. században és a XX. század elején a három ﬁzikailag különálló
agglomeráció – középen az Innere Stadt (Belváros), amely körül a glácis még beépítetlen, délkeleten a Vorstadt Josefstadt (Józsefkülváros) és északkeleten a Vorstadt Fabrik (Gyárváros).
Temesvárott a hárommagvú városban a zsidóság is három fókuszpont, zsinagóga körül
csoportosul. A régi, kisebb méretű zsinagóga – ma kulturális funkcióval ruházzák fel –
az óváros szívében található; az újabb, nagyméretű Baumhorn Lipót tervezte zsinagóga
az akkor modern gyárvárosban épült, jelentős városképi elem, de ma romos állapotban van.
A harmadik zsinagóga a Józsefkülvárosban épült.
A folyóparton elhelyezett zsinagóga modern nagyvárosi környezetben található, jelezve
a zsidóság emelkedő presztízsét a soknemzetiségű, a modernitás megjelenítésére törekvő
városban. Nézőponttól függően vagy egy neoromán templom nyolcszög alaprajzú dobját és
kupoláját látjuk mögötte (utalás a középkori Kaiserdomokra) vagy gyárkéményt: ez egyben
üzenet is, a zsidóság segít átvezetni a hagyományos európai kultúrát az ipari civilizáció korába.
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5.78

5.78

A nagybecskereki (ƵǐǢǡΏǡ©ƴǐǨΏǐǓǐΏ ma:
ƹǓǐǳǏǤǡǤ Szerbia) zsinagóga, 1896
A templomok által meghatározott városközponton kívül esik a nagy reprezentatív zsinagóga.
The synagogue in Nagybecskerek (ƵǐǢǡΏǡ©
ƴǐǨΏǐǓǐΏ today:©ƹǓǐǳǏǤǡǤ Serbia), 1896
This representative synagogue is situated
away from the city centre typified by
churches.

5.79

5.79

A győri zsinagóga (1866-70) elhelyezkedése
Az épület a II. kerületben található (A),
a központtól (B) messzebb, de városképileg
meghatározó épület.
The position of the synagogue
in Győr, 1866–70
The synagogue (A) in the 2nd district is
further from the centre (B), but forms a
landmark in the townscape.

5.80

A győri zsinagóga a Petőfi téren,
levlap a bővítés után, 1930-as évek
A sűrű, I. kerületi városszövettől szabadabban, lazább beépítésben jól érvényesül
a bizánci templom típusú zsinagóga.
Az iskolaszárnyak segítenek beilleszkedni
a városszövetbe.
The synagogue in Győr in Petőfi
Square after extension, 1930s
Away from the dense urban setting of the
first district, in loose fabric the Byzantine
church type synaogogue unfolds freely. The
school wings help it to fit into the urban
fabric.

5.81

A győri zsinagóga az I. kerületből
nézve, kép az 1930-as évekből
Még a két világháború között a zsinagóga
teljes tömege látszott, ma már csak kupolája a dús növényzet miatt.
The synagogue in Győr seen
from the first district, 1930s
Between the two world wars the synagogue
was completely visible, but today only its
dome peaks out of the foliage.

5.82

A győri zsinagóga a város többi
templomával messzebről nézve
A zsinagóga fő tömege elvegyül a városszövetben, de kupolája új elem a templomtornyokkal megtűzdelt vedútában.
The synagogue in Győr with
churches in townscape
The synagogue’s main volume fits into the
urban fabric, but its dome is a new element
in this townscape marked by towers.

5.80

5.81
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5.82

NAGYBECSKEREK
(ǀǠǤǢΒǢÉƿǠǰΒǠǩǠΒ ma: ǄǩǠȁǛǦǢǦ Szerbia)
Az egykori Torontál vármegyében található Nagybecskerek zsinagógája a temesvári gyárvárosi zsinagógához hasonlóan messzebb van a szigorú városközponttól, ipari épületek
társaságában. Mint Temesvárott, itt is jelentős és domináns pozíciójú német polgárság élt,
ami magyarázza a zsidóság alárendelt urbánus szerepét, összehasonlítva Nagyváraddal,
Szegeddel illetve Szabadkával, ahol ez nem volt jellemző.
GYŐR
Győrött a belvárosban, az első kerületben nincs zsinagóga. A kisebbik zsinagóga, a győrszigeti,
az árapasztó csatorna partjánál épült, a nagyzsinagóga, amelynek kupolája városkép-meghatározó, a II. kerületi Kossuth Lajos utcában található, és a hidakról közvetlen rálátással
rendelkezik az I. kerületből (bővebben a 4. fejezetben). Az építészetileg igen jelentős épület elhelyezése ugyan monumentális, de a város összefüggésében alárendelt. Az építész élt
a lazább beépítés adta lehetőségekkel. A szabad tér bizánci templom típusú zsinagógának
kedvezett. Az erős függőleges hangsúly, ami a városképi jelentőséget biztosítja, kárpótol
a viszonylag periferiális elhelyezkedésért.
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5.83

5.83

Zágráb (Agram, ma: Zagreb,
Horvátország), 1864
A középkori felsőváros (Gornji grad) a polgárvárosból (&QHĴ – 1) és püspöki városból (Kaptol – 2) tevődik össze, de alatta az
Alsóváros (Donji grad – 3) a XIX. században
átveszi a vezető szerepet. Itt épül az új zsinagóga (4), telke még kertek között, de már
a meghatározó, az indóházhoz vezető irányban (nyíl).
Zágráb (Agram, today: Zagreb, Croatia), 1864
The historic Upper Town (Gornji Grad)
consists of the burghers’ town (&QHĴ – 1)
and bishop’s town (Kaptol – 2). In the
19th century the Lower Town (Donji Grad
– 3) was dominant and the synagogue (4)
emerges where there were still orchards,
but on the way to the railway station
(arrow).

1

2

3
5.84

A zágrábi zsinagóga városi
kontextusa, 1900 körül
A zsinagóga (A) a főtér (Jellasits Bán tere –
B) és a vasútállomás (C) közötti útvonalon
található.
Zágráb (Agram, today: Zagreb,
Croatia), 1864, the synagogue’s
urban context, cca 1900
The synagogue (A) is located between the
main (Jellasits) square (B) and railway
station (C).

4

5.84

C

A
B

ZÁGRÁB
Zágráb volt a Osztrák–Magyar Monarchia egyik legdinamikusabban fejlődő városa, amely
K.u.K. (császári és királyi) jellegét megőrizte a monarchia bukását követő évtizedekben is.
Adria kapuja, vasúti csomópont és kulturális olvasztótégely – a Mediterráneum és KözépEurópa találkozóhelye –, a modernizmus egyik fellegvára, ahol Peter Behrens és Marcello
Piacentini épületei ékesítik a főteret. Mindennek köszönhetően vált a zsidóság egyik legfontosabb központjává egészen a vészkorszakig.
Zágráb történelmi része, az úgynevezett Felsőváros (Gornji grad) két, nagyjából egyenlő
és független városra, a *ULĀ-re és Kaptolra tagolódik. Az utóbbi a székesegyház és az érsekség kisugárzásában jött létre, a *ULĀ pedig inkább világi, főterén a szintén gótikus Szent
Márk-templommal. E két domb lábánál találjuk a főteret, 7UJ%DQD-HODĀLþD, az Alsóváros
központját, amely ma Zágráb fóruma. Innen indul dél felé a Prágai utca, ahol a zsinagóga
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5.85

5.85

A zágrábi zsinagóga és környezete, 1913
A századforduló korára az Alsóváros „hozzánőtt” a zsinagógához: erre halad a
pályaudvaról jövő villamos a főtér felé,
mely mindössze 100 méternyire van a zsinagógától (1) a főtér (2), és kicsit távolabb
a Kastner & Oehler áruház (3) és az Oktogon
passzázs (4).
Zágráb, the synagogue and
its environment, 1913
By 1900 the city “grew up” to the
synagogue (1): the tram from the railway
station passes by on its way to the
main square (2), just 100 metres away.
A bit further on is the Kastner & Oehler
department store (3) and Octagon Passage
(4).

5.86

A zágrábi zsinagóga 1900 körül
A főtérre vezető utcán található a zsinagóga, az utcavonaltól 10 méterre bejjebb,
kerítés mögött.
The synagogue in Zágráb around 1900
On the street leading to main square is the
synagogue, set some 10 metres from the
street, behind a fence.

5.87

A zágrábi zsinagóga városi
kontextusa, légifelvétel, 1933
A zsinagóga (A) a főtér, 3QF©!@M@©)DK@ĴHĮ@
(Jellasics bán tere – B) közvetlen közelében
található.
The urban context of the synagogue
in Zagreb, 1933, aerial photograph
The synagogue (A) is very close to the main
square ( 3QF©!@M@©)DK@ĄHĮ@ – B).

3
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5.86

5.87

B
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volt, amíg a horvát usztasák (a nemzetiszocialista német rezsim bábkormánya) le nem rombolták (részletesen A jeruzsálemi templom típusú zsinagóga c. fejezetben). Ez az elhelyezés
megfelelt a magyar városokban jellemző főtér–vasútállomás tengelyre való építésnek, noha
az 1870-es években még ez a városnegyed csak körvonalaiban jelentkezett. Utóbb ez lett
a város fő ütőere.
Az építés korában a zsinagóga még a földeken épül, de az új terjeszkedési irány,
a hegytől a Száva folyó felé már a fejlesztők számára világos. Idővel a városszövet
felnő a zsinagógához, az épület a város legforgalmasabb helyén találja magát, erre járnak a villamosok és gyalogosok a főtértől a főpályaudvar irányába. A zsinagóga ugyan
látszik a főtérről, de annak sokrétű architektúrájától – javarészt későbbi korokból –
jótékony távolságban marad.
Lerombolását követően az üres telekre „népáruház” épült (Narodni magazin), amelyet
azóta lebontottak és most foghíj van a helyén.
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A szentesi zsinagóga helye a városban
A századfordulós térképen bal oldalon
találjuk a városközpont épületeit (A).
Ellentétben a történelmi Magyarország legtöbb városával, az 1868–72 épült zsinagóga,
a város peremén kapott helyet (B). Az örmények eredményesen tartották távol a zsidókat a jobb kereskedelmi és társadalmi pozícióktól.
The synagogue in the town
of Szentes, cca 1900
On the left of the map are the buildings
of the centre (A). In contrast to many
Hungarian cities, the synagogue, built in
1868-72, found its place on the periphery
(B). Armenian tradesmen succeeded in
keeping Jews away from better trading and
social positions in the town.

B

A

Ungvár (ǃΎǟǑǓǑǠ, Ukrajna) térképe 1900 körül
A Petőfi Sándor térről (ma is így hívják!) (1)
indul a híd a „budai oldalra”, az Új térre
az Ung partján (2). Az Új térről egy szélesedő, rövid utcaszakasz vezet a zsinagógához (3). A zsinagóga gyakorlatilag a tér délkeleti zárófala.
The map of Ungvár ( ǃΎǟǑǓǑǠ
Ukraine), cca 1900
From the main, Petőfi Sándor Square (1)
one crosses the River Ung and arrives at
the New Square (Új tér) (2), which continues
to the synagogue (3) that practically closes
the square from the south-east.

5.89

2

Az ungvári zsinagóga az Ung túlpartjáról,
1904–1910
A zsinagóga az Ung partján uralkodó helyet
foglal el – a legnagyobb épület a rakparton.
Mögötte látszik a görög katolikus templom.
Utóbb, a szovjet időkben fásították a rakpartot és ma már a zsinagóga jegenyefák
mellett kisebbnek tűnik.
The synagogue in Ungvár 1904–1910,
seen from across the River Ung
The synagogue takes a dominant position
on the Ung riverside. Behind it the GreekCatholic church is visible. In soviet times
trees were planted on the embankment
and today silver poplars party obscure the
synagogue.

3

1

5.90
5.91

Az ungvári zsinagóga az Új tér
felől nézve a századfordulón
A zsinagóga udvarban volt, közvetlen közelében nagyobb épületek nélkül. Időközbn
a város hozzánőtt, a kerítést lebontották és
a főhomlokzat szervesen beleolvad a térbe.
The synagogue in Ungvár, seen
from Új Square in 1910
The synagogue was fenced off, and no
major buildings stood around it. Since then
the city has developed around it and its
main façade fits into the square.

5.92

Az ungvári zsinagóga az Új tér
felől nézve, ma
Az Új tér a szovjet időkben néhány modernista épülettel gazdagodott, innen keletre
tekintve még mindig a zsinagóga látványa
zárja a keleti térfalat.
The synagogue in Ungvár, seen
from Új Square today
In Soviet times some modernist buildings
were erected on the Új Square, but the
synagogue still closes the eastern side of
the square.

5.91
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SZENTES
Az egykori megyeszékhelyen a zsidóság szerepe igen alárendelt volt, különösen akkor, ha meggondoljuk hogy a szomszédos Szegeden, illetve Kecskeméten milyen jelentős pozíciót élveztek.
A zsinagóga sem képviselte a település méretét és jelentőségét. Ennek egyedüli magyarázata egy
másik kereskedőréteg, az örmények jelenléte és kiszorító törekvései. Ám, míg az örmények jobbára
megmaradtak a kereskedésnél, a zsidóság általában egy-két nemzedék leforgása alatt túlnőtte ezt.
Itt viszont a zsidóságnak ez az első lépcső sem igen adatott meg. Szentes főterén volt az örmény
bazársor, mögötte a kicsi, de domináns pozíciójú örmény templom. A zsinagóga a Kossuth utca
külső végén, az egykori vásártér közelében található. Később ugyan voltak törekvések hogy közelebb kerüljön a zsinagóga a központhoz, de ekkorra már a város attraktivitása lecsökkent.
Az 1868–72 épült zsinagóga (Knábe Ignác budai építőmester) nyugati bejárata a Kossuth utcáról nyílik, keletről a Zrínyi utcára néz és északon nagy kiteresedés van az előtte álló internátussal.
UNGVÁR ( ǏΑǞǧǩǧǟ Ukrajna)
Ungvár, a mai Kárpátalja legjelentősebb városa, jelentős ortodox zsidó lakossággal jelentkezett, akik a neológokra emlékeztető igyekezettel próbáltak létrehozni egy reprezentatív zsinagógát. Az Ung partján épült zsinagóga domináns városképi elem, a város mai gyalogoszónájának egyik végpontja.
PÉCS
Pécsett a zsinagóga ugyan messze esik a város főterétől, de az egykori falon belül található. Mikrolokációja viszont rendkívül prominens: a Majláth tér keleti térfalát alkotja, noha
nincs az utcavonalra építve. A zsinagóga a Kossuth tér keleti térfalát zárja, nagyjából a tér
szimmetriatengelyébe állítva. Középület voltát a középrizaliton elhelyezett óra is kiemeli.
Ám az épület nem az utcán, hanem kerítés mögött néhány lépcsőfokkal kiemelve áll, ezáltal
az átlátszó kerítés hatása tovább csökken. A zsinagóga bal oldalán elhelyezkedő közösségi
épület nem része a monumentális látványnak, mint például Újvidéken.
ESZÉK (Esseg, Osijek, Horvátország)
Eszék a római Mursára épült, és három városrészből, Felsőváros (Gornji grad), Alsóváros
(Donji grad) és Erődváros (7UāD) tevődik össze. Hosszan elnyúlik a Dráva mentén. A középső,
reneszánsz–barokk, valamikor egyedüli részben értelemszerűen nem volt zsinagóga,
de mind a Felső-, mind az Alsóvárosban igen. Ma már csak az alsóvárosi zsinagóga létezik (lásd A katolikus templom típusú zsinagóga c. fejezetet). Az utolsó balkáni háborúig
lakossága igen színes volt, németek, zsidók, magyarok, szerbek éltek a horvát többség mellett. Kulturális kötődései különfélék voltak. Alapvetően a horvát területekhez és Zágrábhoz
kötődött, de a magyar megyék közelsége és a német ajkú lakosság is megtették a maguk
hatását. A két világháború közötti időszakban a szerb többségű Dunai bánsághoz csatolták,
hogy Zágrábot gyengítsék. Az utolsó évtizedben viszont Bosznia közelsége gyakorolt jelentősebb hatást a városra, amely fokozatosan veszíti közép-európai lakosságát és karakterét is.
A mai központot képező Felsőváros fő utcáján, Županijska ulica (Megye utca) épült zsinagóga az akkor emeletes beépítésű zóna végére került és megelőlegezte a későbbi intenzív urbanizációt. A Megye utca a három városrészt összekötő tengely, ami magyarázza a helyválasztást.
Mikrolokációja sajátságos. Nemcsak nincs behúzva az utcavonalról, hanem éppen az
ellenkezője tapasztalható: a zsinagóga „rálóg“ a járdára. Utóbb délkeleti oldalára épült egy
bérpalota, amely a város egyik csomópontját jelöli. A többség elvárásainak megfelelően a zsinagóga keresztény templomnak néz ki, de tornyai rövidebbek azokénál. Főtömegével belesimul az utcaképbe, de a tornyok nyolcszög alaprajzú utolsó szegmense és a hagymakupolák kijelölik helyét a városképben.
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Pécs 1900 körül
Pécset a zsinagóga (1) ugyan messze esik
a város főterétől, ahol a mecset áll (2), de
az egykori városfalon belül található. A székesegyház (3) is a város peremén helyezkedik el. A zsinagóga a Kossuth tér keleti térfalát zárja.
Pécs around 1900
The synagogue (1) is far from the main
square were the mosque stands (2), but it
is inside the city walls. The cathedral (3) is
also near the periphery too. The synagogue
marks the eastern perimeter Kossuth
Square.

5.94

A pécsi zsinagóga 1900 körül
A zsinagóga a Kossuth (Majláth) tér keleti
térfalát zárja, a Kossuth-szoborral a tér
hosszanti tengelyét emeli ki.
The synagogue in Pécs around 1900
The synagogue creates the eastern
perimeter of Kossuth (Majláth) Square,
while a statue of Kossuth marks its axis.
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Eszék (Esseg, ma Osijek/Horvátország)
1900 körül a két zsinagógával
Az erődváros az emnacipáció előtt
épült (1), nem rendelkezik zsinagógával,
de a Felsőváros igen (2). Itt állt a nagyzsinagóga (A) és az Alsóvárosban (3) a kicsi (B).
Eszék (Esseg, Osijek, Croatia) with
its two synagogues, 1900
The Fortress-Town (1) has no synagogue,
but in the Upper Town (2) stood the great
synagogue (A) and a smaller one (B) in the
Lower Town (3).

5.96

Az eszéki felsővárosi zsinagóga
keletről, 1900 körül
A főteret az Erődvárossal ( 3Qĸ@) és
Alsóvárossal (Donji grad) összekötő főutcán
állt a zsinagóga. Keletről jövet a városközpont felvezetője volt, ellensúlyozta a székesegyház tornyát (bal).
Upper Town synagogue in Eszék (Esseg,
Osijek, Croatia) from the east, 1900
The synagogue stood on the main street
that connected the main square with the
Fortress Town ( 3Qĸ@) and the Lower Town
(Donji grad), and introduced the centre
when approaching from the east.

5.97

Az eszéki felsővárosi zsinagóga
nyugatról, 1914 körül
A XIX. század végéig a városszövet „utolérte” a zsinagógát, már kevéssé emelkedett
ki a kétemeletes bérpaloták szövetéből.
Upper Town synagogue in Eszék
from the west, cca. 1914
By 1900 the urban fabric had “caught up
with” the synagogue which rose a little
over the three-storey-high apartment
blocks around it.
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