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Betekintés

Ne imádkozzon az ember olyan templomban, amelynek nincsenek ablakai, 
mondja a Talmud. De vajon ablaknak tekinthető-e a csupasz nyiladék? Vajon ab-
lak-e az, amelyen át immár senkire se áramlik be a fény, s vajon templomablak-e 
az, ahonnan nem szűrődnek ki az ima hangjai?

 Szülővárosom három legszebb épülete közül az egyiket, Kisújszállás zsidó 
templomát a másik kettővel ellentétben az ostrom alatt nagyobb kár nem érte. De 
az ablakatörött templomot nem szentelték újra, 1944 után már nem imádkoztak 
benne zsidó vallású magyarok. A Mózes utca neve Ostrom utca lett, aztán eltűnt 
a templom is.

Gyerekkorunkban égkék mennyezetre láttunk az üvegek rácsos helyén ke-
resztül. Békét, szépséget sugallt ez a kékség. Bátorságosabbnak látszott a másik, 
sötét tónusú templombelsőnél, ahová mi, református hittanosok csak belestünk, 
de be nem tettük be a lábunk. A szép, világos templombelső betört ablaküvegeit 
nem a meg nem élt ostromnak, hiszen arról csak meséltek nekünk, hanem a rossz 
gyerekeknek tulajdonítottuk.

Valóságos zsidó emberek számunkra az ötvenes években nem léteztek. A fel-
nőttek néha megemlítettek egy-egy szokatlan nevet, de Glázerékéhez sem tették 
hozzá, hogy zsidók. A mondást, hogy Vó’tér’ a zsidó se ád – megértettem: ha 
elfogyott a pénzed, ne menj a boltba! Hitelre persze lehetett. Kevés beszédű őseim 
erre emlékezhettek. Azonban a vészkorszak után mifelénk senki nem tudhatta 
a templom csillagdíszes égszínkék mennyezetéről, hogy a Mindenható szándé-
ka jelent meg ott, hogy a világ alapvetően derűs, örömteli és jó, hiszen általa 
teremtetett.

A hiányzó ablakok mögötti titok, az eltűnt hívek néma felkiáltójele, majd 
a lerombolt jel után maradt üresség kényszerített évtizedekkel később, amikor 
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fogadott városom, Szeged Újzsinagógája iránt idegenforgalmi jelentőségénél mé-
lyebben kezdtem érdeklődni.

Megtisztelő, hogy 2021 nyarán meghívást kaptam a Holocaust Dokumentációs 
Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kétnapos szakmai konferenciájá-
ra, amelyet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs 
Központtal és a Szegedi Zsidó Hitközséggel együttműködve tart.

A konferenciát a Szegeden napjainkban befejeződött hároméves kutatási fo-
lyamat ihlette. 

A munkálatok egyik gyümölcse Krisztina Frauhammer – Anna Szentgyörgyi: 
Windows of Celebrations in the New Synagogue of Szeged;  Windows of 
Celebrations in the New Synagogue of Szeged. (Szeged, 2020.) című reprezenta-
tív kiadványa. 

Kácsor Zsolt írta róla: „Nem tudom, hogy piaci forgalomban ez a könyvcse-
mege mennyibe kerülne, ár ugyanis nincsen rajta – de tán jobb is, ha nem tudjuk. 
Szerintem 10-15 ezer forint alatt nem jönne ki. Azt nem tudom megmondani, 
hogy hol juthatnak hozzá (kereskedelmi forgalomban nem láttam nyomát), min-
den esetre, ha a kezükbe kerül, akkor nézzék át és csodálják.”

Valóban eljött az ideje az Újzsinagógát, de legalább a ragyogó ablakképeit tár-
gyaló új, összegző mű megszületésének! Ez az alkalom, és a konferenciára történt 
meghívás teremtett apropót ahhoz, hogy adalékként közreadjam korábbi kuta-
tásaimnak az Újzsinagóga négy ablakkompozíciójához kapcsolódó eredményeit.

Az üvegképek alkotója Róth Manó (Emmánuel), a kikeresztelkedett üvegmű-
vész Miksának az öccse, aki gyakran bátyja műhelyében dolgozott. Személyéről 
a templom felavatása idején, 1903-ban maga Löw Immánuel főrabbi adott 
tájékoztatás.

Zsidó szokás tizenkét ablakkal ellátni a templomot. A 12 ablak a 12 zsidó tör-
zset jelképezi. Ha a szegedi új zsinagógában a felülvilágítókat – amelyeket az épít-
tető főrabbi, Löw Immánuel ezzel a szakszerű elnevezéssel különböztetett meg a 
többi nyílászárótól – nem számítjuk, akkor a földszinten 8 ablakcsoport, az eme-
leten 3, az orgonakarzaton egy található, ez összesen 12. Mindez azonban csak 
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játék a számokkal, fontosabb az, amit közölnek. Sokak szerint az ablakok szépsé-
ge, a közvetített hitigazságoknak és erkölcsi értékeknek az üvegfestésben megva-
lósított láthatóvá tett rendszere a szegedi Újzsinagóga egyedülálló nevezetessége.

A zsinagóga ablakképei szépségükben és szimbólumgazdagságukban is az 
épület rendeltetésével összefüggő gondolatokat szolgálják. Ha a mondanivalóra 
összpontosítunk, akkor felfedezhetjük, hogy a déli és az északi oldal ablakképei 
egymással szemközti földszinti ablakai tartalmi szempontból összekapcsolhatók. 
Ebben a sorrendben tárgyalja őket az említett friss kiadvány is.

A mindennapi munkát megörökítő ablakcsoporttal szemben a szomba-
ti ünnepi munkatilalom, az egyiptomi kivonulással az annak célját és értelmét 
jelentő törvényadás, az újévvel ellentétesen az azt beteljesítő bűnbánati ünnep, 
a sátrak ünnepével átellenben a szintén őszi Tóra ünnepe, végül a történelmi 
örömünnepekkel a gyász, a Jeruzsálem pusztulására emlékeztető ablakképeket 
szembesítették. 

A csarnok északi és déli emeleti ablakai a földszinten velük szemben látható 
üvegfestményeket ismétlik és összegzik újszerű kompozícióban. A nyugati karzat 
fölötti ablakcsoport, amely a földszintiektől távol került, az előzőek rendszerén 
látszólag kívül esik, ám összegzésként is szemlélhető, mert egységbe foglalja a 
történeti tényként kinyilatkoztatott vallástörvényeket az építés jelen idejével. Az 
orgona-karzat ablakainak mondanivalója a karzat funkciójának jelzésével együtt 
illeszkedik a templomi üvegképek rendjéhez.

A földszinti ablakképek kompozícióinak egységes rendszerét érzékelteti a 
minden egyes ablakot övező külső keret, amelyen a Hasmoneusok pénzéről vett 
hármas sziromlevelű stilizált liliom valamint a gránátvirág, a sarkokban pedig 
– Löw Immániuel szerint – Salomé Alexandra királynő uralkodása idején (i.e. 
76-67) kibocsátott pénzek nyolcágú csillaga látható.

Az ismétlődő kereten belül mindegyik ablak olyan belső szegélyzetet mu-
tat, amely az ablak-kompozíciók alsó részeit foglalja egybe, a felső részekben 
pedig a stilizált héber betűs feliratokat és a szimbolikus képeket keretezi. A 
belső szegély mintázatai szoros kapcsolatban vannak az egyes üvegfestmények 
mondanivalóival.
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A hétköznapok ablakkép 
kompozíciója

Az építtető főrabbi a hétköznapi munkáról megemlékező ablakképek helyét a 
zsinagóga délkeleti szögletében jelölte ki. Mint írta, nem tartja el a teremtés 
az embert munka nélkül. „Ezek az én ünnepeim: hat napig végezzetek mun-
kát”. Az Úr ünnepe az ember munkája, mert a hit megszenteli a munkát. A hit, 
mondotta Löw Immánuel, nem csak a pihenés óráiban, a munka szünetében 
akar beköszönő vendégül érkezni, hanem a munkának, akaratnak, erőnek akar 
állandó rugója, irányítója lenni. 

Az emberi erőfeszítésnek és eredményének az arányaira utal a háromtagú 
ablakcsoport bogáncsfejekből és kalászokból alkotott belső kerete. Eredetileg 
hat-hat bogáncsfej és egyetlen kalász jelképezte a munkanapokat és a szombati 
ünnepet.

A hétköznapok ablakképe ma
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Az embernek kitüntető méltósága a munka, ezt hirdeti a ház első jelképe, 
a munkavégzést jutalmazó kalászok között ragyogó szentföldi faeke a középső 
üvegfestményen. A Frauhammer–Szentgyörgyi-féle albumban arab faekének 
nevezik az eszközt, feltehetően a hivatkozott Löw-szövegnek az alapján, ame-
lyet a tudós nem a nagyközönségnek, hanem néprajztudós kollégáinak szánt.

Az üvegfestmény kompozíció két szélső ablakszárnya a Szentírás ezen igé-
jét jelképezi: „Töviset és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek 
füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, 
mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz” (1Móz 3,18-19). A 
felső és alsó ablakmezőket elválasztó héber felirat erre utal. A jobb és baloldali 
alsó ablakokban a tüskés növényeket kék iringó, mezei aszat (Eryngium cam-
pestre) képviseli.

A Frauhammer–Szentgyörgyi-féle könyv [római] I. számú kép-ismertetője 
szerint az ablakfejekben a hat-hat bogáncsvirágot egy-egy búzakalász koronáz-
za. Ugyanitt látható a tefillin, vagyis az imaszíj.

A köznapok mai ablakcsúcsa
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Stilizált szalagok valóban mindhárom ablakcsúcsban feltűnnek, de nincse-
nek rajtuk azok a tokocskák, amelyek a tefillin lényegét alkotják. Az átellenben 
lévő emeleti ablakkompozícióban a nagy távolság ellenére szabad szemmel is 
felismerhetők az előírásszerű, házikókkal ellátott imaszíjak. Hogy lehet, hogy 
a nélkülözhetetlen tartozékok hiánya nem csak a két kutatónak, de évtizede-
kig senkinek sem tűnt fel?

Tefillin az emeleti ablakképen

Hiszen többszörös restauráláson ment át a templom, és a sérülékeny üveg-
ablakok is, amely munkálatokról egykor Gráf Imre, majd Sós Károly és most 
Payer Károly is beszámolt!

A vallásukat gyakorló zsidó férfiak bizonyára használták és használják az 
imaszíjakat, közülük néhányan látogatják magát az Újzsinagógát is, de a lát-
ványt és a tefillinről szóló micvát eszükbe nem jutott összekapcsolni.

Pedig Löw Immánuel és Róth Manó 1903-ban a köznapokról szóló ablak-
kompozíció kiemelt helyére, felül középre helyezte el a tefillint, a felnőtt zsidó 
férfiak hétköznapjainak legfontosabb rekvizitumát!
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Tefillin az eredeti helyén

A Szentírásban a tízparancsolat első rendelkezéséhez fűzött magyarázat 
tartalmazza a tefillin követelményét: „És ez igék, a melyeket e mai napon pa-
rancsolok néked, legyenek a te szívedben. És kössed azokat a te kezedre jegyül, 
és legyenek homlokkötőül a te szemeid között” (5Móz 6,6.8).

A tefillin szó szerinti jelentése: imatárgyak, vagy arámi nyelven: díszek. 
Legkorábbi ábrázolása egy antiókhiai ókeresztény serlegen figyelhető meg: az 
egyik apostol karján imaszíj van. A legrégibb tefillin példányt a Holt-tenger 
parti barlangokban találták meg.
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Tefillinnek a finom bőrből készült fekete dobozkákkal ellátott imaszíjat 
nevezik. A dobozkák neve bátim (házikók), amelyeket a hétköznapi reggeli 
ima idején a rájuk erősített szíjakkal a fejre és a bal karra tesznek fel. Felvételük 
is, levetésük is állva történik. A fiúgyermekeknek 13 éves koruktól kell tefillint 
rakni. A négy részre osztott fejre való házikó mindegyik részében egy-egy sza-
kasz van a Tórából. A négy üreg Isten négy világtájra kiterjedő gondviselésére 
utal. A kézre való tefillinnek csak egy házikója van, jeléül az Isten egységének, 
és ebbe helyezik el az egyetlen pergamenre írt négy szakaszt. Mind a négy 
szakaszban meg van említve a tefillin, az Isten uralmának elfogadása, az Isten 
egységes volta, és az egyiptomi kivonulás.

Abban, hogy a fej-tefillinben négy üreg van, míg a kéz-tefillinben csak egy, 
a zsidó bölcsek a zsidó hit jellegének szimbólumát látták. A zsidóság ugyanis 
elismeri a véleménykülönbségeket, az akár négyféle megközelítését is a dol-
goknak. Ezért volna hát több üreg a gondolatokat megtestesítő fejre való tefil-
linben. Ha azonban megtörténik a konszenzusos döntés, akkor azt minden 
zsidónak egységesen kell végrehajtania, megcselekednie, ezért a kézre való 
tefillin egy és oszthatatlan.

A tefillin egyik jele az Isten és a zsidóság közötti szövetségnek, ezért nincs 
szükség arra, hogy szombaton és ünnepnapon is felvegyék, mert az ünnepek 
ugyancsak ennek a szövetségnek a jelei.

A kézre való tefillint (tefillin sel jád) a könyék fölött a felsőkar izmára kell 
helyezni. Ezáltal a kar fel van fegyverezve! De nem az erőszak fegyverével, 
hanem az igével, ami Istenre hivatkozik. Az imára készülő férfi a szíjat (recuá) 
hét fordulattal a karja köré, ezt követően az ujjaira csavarja, hogy aztán a kezén 
rögzítse. A tefillin számára a jobbkar nem megfelelő hely: viselője a bal felső-
karjára erősíti jobb kezével úgy, hogy a tok a szív irányába nézzen. Hiszen a 
harmóniának a szív és az ige között kell meglennie.

A fejre való tefillint (tefillin sel ros) az imádkozó férfi magasan, homlo-
ka felső részére illeszti. Az isteni ige a szellem középpontjába hatol be, vele 
harmonikusan egyesül: ezt jelenti ez a szimbólum. A tokba fűzött szíj hurka 
körüléri a koponyát. A szíj két ága a tarkórésznél, ahol az agyvelő folytatódik a 
gerincvelőben, meg van csomózva (keser), a szíj két vége előre kerül, a mellre.
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A Saddaj – Mindenható – szó három héber mássalhangzóból áll. Az első 
betű a fejre való tefillin pergamenjébe kettőzve van beírva. A második betűt a 
tarkóra kerülő csomó formázza, a harmadik pedig az a csomó, amellyel a karra 
való tokot a helyére kell szorítani.

A tefillin kéz köré tekerésekor elmondják az Istenbe vetett reménységről 
és Izrael megváltásáról a következő verseket: „És eljegyezlek téged magamnak 
örökre, éspedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek 
el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urad” (Hós 
2,18-19).

Azt tartják, hogy a tefillin mélyíti az alázatot, és viseléséért hosszú élet a 
jutalom. A felkötésüket megelőző elmélkedés során a kézre való tefillint úgy 
értelmezik, mint ami Isten kinyújtott kezét szimbolizálná, amely kihozta a 
zsidókat Egyiptomból: „Legyen azért jel gyanánt a te kezeden és homlok-kö-
tő gyanánt a te szemeid előtt, mert hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr 
Égyiptomból” (2Móz 13,16).

A szív közelébe helyezett tefillin azt jelképezi, hogy a szív vágyait alá kell 
vetni Istennek. A fejre helyezett tefillin az értelmet és az agyat segít Istennek 
alárendelni.

A szertartás fontosságát kifejezendő, a Talmud magát Istent is tefillint vi-
selve gondolja el.

Azt a prófétai verset, „Az Örökkévaló esküre emelte jobb kezét, erős kar-
ját…” (Ézs 62,8) a Talmud (Berákhot 6) akként magyarázza, hogy maga az 
Örökkévaló is, úgymond, tefillint légol, ezzel is példát mutatva népének.

A Talmud arra is „kíváncsi”, hogy mi lehet abban a tefillinben, amit az 
Örökkévaló köt, azaz milyen írásverset tartalmaz? Az Örökkévaló tefillinjében 
a következő vers rejtezik: „Van-e még olyan nemzet e földön, mint a te néped, 
Izrael...?!” (1Krón 17,21).

A Talmud rákérdez: „Hát az Örökkévaló dicsekszik Izrael népével?” 
A válasz egyértelmű igen. Ezt a két egybecsengő vers támasztja alá, me-
lyeken a két szerződő fél – a Teremtő és a zsidó nép – elismeri egymást és 
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kölcsönös kötelezettségeket vállal. Íme: „Ma megígértetted (elismertetted) az 
Örökkévalóval, hogy Ő lesz a te Istened, és te jársz az Ő útján és megtartod 
törvényeit, parancsolatait és hallgatsz a szavára. És az Örökkévaló megígértet-
te (elismertette) veled ma, hogy te leszel az ő tulajdon népe, amint megígér-
te neked, ha megtartod minden parancsolatát” (5Móz 26, 17-18). A Talmud 
pedig: „Mond az Örökkévaló Izraelnek: ti egységemet hirdettétek a világon, 
én pedig a ti magában-állóságotokat, világszerte. Ti azt mondjátok: Halljad 
Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, egyetlenegy, én pedig azt, hogy van-e 
olyan nép a földön, mint Izrael?” (Berákhot 6).

A Talmud a tefillint alapvető fontosságúnak tartja, ebben látja Izrael erejét. 
„A népek félni fognak tőled” írásverset a haszid felfogás akként értelmezi, hogy 
a népek az Örökkévalót félik majd – tőled, vagyis általad. „És félik a népek az 
Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet; Mivelhogy az Úr 
megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében.” (Zsolt 102.16-17.) S 

Adománygyűjtő tál az eredeti ablakcsúcsban
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ha majd azt látják, hogy a zsidók, Isten népe, mily odaadással tartja be a Tóra 
parancsait – ők is erre az útra lépnek, s rajtuk is úrrá lesz majd az istenfélelem.

Mivel a bibliai vers nem mondja ki, hogy a tefillint állandóan viselni kell, 
csupán azt, hogy a jeleknek időről időre a karon és a fejen kell lenniük, a mun-
ka és a társadalmi érintkezés során nem viselik. A hétköznapi reggeli imához 
azonban fel kell kötni. Ezért kellene ma is látnunk, vagy észrevenni a hiányát 
a hétköznapi ablakképek kiemelt helyén! 

A tányérokkal történő adománygyűjtés, amelyet szintén a hétköznapok 
ablaka jelzett, a gabbaj (felügyelő) feladata volt. Köztiszteletben álló férfiakat 
bízott meg a közösség a szegények számára adományok, ételek és ruhanemű 
összegyűjtésével, a rászorulóknak történő kiosztásával. A Talmud megszabta 
azt is, hogyan kell eközben a gabbajoknak viselkedniük.

A huszadik század elején, a zsinagóga felépítésének idején a zsidó közösség 
nem hagyatkozott egyedül a gabbék hagyományos tevékenységére. A főbb se-
gélyezési alapokon kívül, amelyeket az iskolás gyerekek, öregek, betegek, árvák 
javára létesítettek, harmincnégy jótékonysági alapítványt kezelt a hitközség. A 
jótékonykodás anyagi alapjait a szegedi zsidók buzgó gazdasági tevékenység-
gel, saját magukat és a várost gyarapító munkálkodással teremtették meg. A 
hétfői és csütörtöki istentiszteletek adománygyűjtő tányérjai a két szélső ab-
lakcsúcsból eltűntek, mert az elmúlt száz év során az ablak sérülést szenvedett, 
a törött üvegek pótlását az eltérő színek mutatják.

Az épület kupoláját és tetőszerkezetét 1979 és 1989 között felújították. 
Javították az ablakokat, padozatcserét hajtottak létre, kijavították a kerítést 
és kapukat, járdákat, rendbe tették a templomkertet. 1991-ben kicserélték a 
földszinti ablakok díszes rácsait. A karbantartási munkák 1999-ben az előcsar-
nokban, 2000-ben ismét a kupolában folytatódtak. Sajnos egyik alkalommal, 
az 2001-ben zárult felújítási munkálatokkal sem került sor az eredeti ablakkép 
nem túl nagy beavatkozást igénylő helyreállítására.

Ha verejtéktől gyöngyözik homlokod, az Úr parancsát teljesíted, ez az új 
templom első tanítása, írta Löw Immánuel ezen ablakcsoportról. Egyetértünk 
vele!
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Feltételezem, hogy Payer Károly restaurátorművész, aki az Európai Uniós 
projekt keretében újjá alkotta a gyönyörű üvegablakokat, képes lett volna az 
eredeti ablakkép csúcsaiban lévőket is helyreállítani. Egyedül az lett volna 
méltó a több, mint százéves épülethez, ha a háború, vagy az eltelt idő kártéte-
lét, legfontosabb hiátusát végre megszüntetik.

Nagy kár, hogy a szerzők nem vetették össze a korábbi ismertetők szövegét 
azzal, ami ma, és évtizedek óta látható a hétköznapi ablakképen, hanem kriti-
kátlanul átvették a hetvenes évektől sokszorosítva és idegenforgalmi szakmai 
oktatás keretében is terjesztett tévedést.

A köznapok rekonstruált, 1903-as ablakkompozíciója
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A szabadság 
örömünnepeinek 

ablakképei

A városi útikönyvek néhány bekezdését nem számítva sokáig csupán a 
Szeged Tourist szórólapjain olvashattunk a kiemelt szegedi műemlékekről. A 
Baumhorn-Löw zsinagógáról legtöbb információt egy stencilezett anyagban 
találtam, amelyet összeállítója Zucker István szegedi rabbival ellenőriztetett, 
nyilvánvalóan annak 1983-ben, fiatalon bekövetkezett elhunyta előtt.

Oktatási segédanyag
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Az Újzsinagógáról szóló szövegek a közelmúltig ebből az idegenvezetői 
tananyagként forgalmazott stencilezett kiadványból merítenek. Dusha Béla 
nagyszerű fotóalbuma, Az élő zsinagóga 2009-ben jelent meg. A benne fel-
tüntetett négy szerzőn kívül a 23. oldalon olvashatjuk egy ötödiknek a nevét, 
amely megegyezik az ismertetőn feltüntetettével. „Somorjai Ferenc alapos ta-
nulmányozáson alapuló leírását követve igazodhatunk el [a zsinagóga] terei-
ben.” Akkor hát igazodjunk!

A fotóalbum 61. oldalán látható felvételen megfigyelhetjük az egész, az 
örömünnepeknek szentelt kompozíciót, amely, mint a fölszinti ablakok (és 
nem a felülvilágítók) mindegyike az ablakcsúcsokra és az alsó ablakmezőkre 
oszlik.

A purim és a hanuka hármas ablakkompozíciója

A képaláírás Az élő zsinagógában: „Mordechaj óperzsa koronája, Makkabeus 
zászló és a Megila (Eszter tekercs).” Így, ebben a sorrendben. Márpedig ez 
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téves! Az óperzsa korona nem azonos a parasztkucsmára, esetleg a Monomah 
sapkára hajazó, a balról elsőként feltűnő valamivel. Az óperzsa korona a jobb 
fölső csúcsban látható, ám erről a képaláírásban szó sem esik. Az alsó ablakké-
pek sorrendje helyesen: 1. a hanukia, 2. a kék-fehér-kék zászló és 3. a Megila, 
vagyis az Eszter tekercs.

Idegenvezetők nemzedékei hallhatták oktatóiktól ezt a sorrendet, és adták 
tovább kritika nélkül az általuk informált látogatók, turisták és diákok tö-
megeinek. Ők éppen úgy nem kételkedtek a szakértő hozzáértésében, mint a 
Dusha-féle album szövegének szerzői és tudós lektorai sem.

A két örömünnepet, a purimot és a hanukát a déli oldal jobb szélső hármas 
ablakkompozíciója együtt, a felső és alsó mezőket egybefoglalva, vertikális 
szemlélettel ábrázolja.

Az szabadságünnepek teljes ablakkompozíciója jobbról balra haladva, a hé-
ber írás rendjének megfelelően szemlélendő.

Jobbra fent a purimot az óperzsa korona jelképezi. Alatta a jobb alsó me-
zőben ezüst tokból kibontott Eszter-könyvecske (megila), a purim olvasmánya 
látható.

Középen felül a zsidók ellenségei felett aratott mindkét győzelem, (Eszteré 
és Mordekhájé, valamint a Makkabeusoké) nyitott pálmaágai. Ez alatt a 
Makkabeusok kék-fehér-kék zászlaja héber betűket hordoz.

A baloldali felső mezőben a hanuka olajos kőkorsóját helyezték el. Alatta 
ünnepi mécses, vörösréz hanukia látszik.

A felső és alsó ablaksor között a két ünnep közös imájának bekezdő szavai 
(Al ha-niszim…) olvashatók a Biblia nyelvén, jobbról balra. A hálaadáshoz 
fűzik: A csodákért, a megmenekülésért, a hőstettekért, a segítségért, a hadba 
szállásért, amit őseinkért tettél annak idején ezekben a napokban. A két szélső 
ablak szövege összeolvasva idézet Eszter könyvéből: „A zsidóknak lett fény, 
öröm, vigasság és dicsőség” (Eszter 8:16) – Frauhammer–Szentgyörgyi közlése 
szerint.)



20

Az ablakképek belső szegélyét gyömbér és bors ábrázolása alkotja, ezek a 
purimi lakoma fűszerei és az ünnepi sütemények hozzávalói.

A borsot a középkorban fekete pénzként említették. Más fűszerekkel, így a 
sáfránnyal és a gyömbérrel együtt kedvelt, értékes ajándék volt. Európa több 
országában ismerték a bors adót. Honorius császár 408-ban borssal adózott 
Alarik királynak. A Római Birodalom császárai a borsot, mint legfonto-
sabb fűszert küldték a pápáknak. Velence szintén küldött borsot 1111-ben V. 
Henriknek, 1117-ben II. Frigyes császárnak. Mivel a korai középkor száza-
daiban a zsidók is foglalkoztak távolsági kereskedelemmel, tőlük is borsban 
szedték a védelmi pénznek nevezett adót a fejedelmek, illetve hivatalnokaik. 
Egyes vidékeken azután szokássá vált a purimi örömünnepen gyömbér-főzetet 
és három szem borsot ajándékozni a rabbinak.

Purim

Eszter könyvében olvasható az a feltehetően i. e. 450 körül történt ese-
mény, amelyre a sorsvetés ünnepe, a purim a jobboldali ablakkompozícióban 
is emlékeztet. 

„Mert Hámán, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat el-
veszteni, és púrt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse” 
(Eszt 9,24). A perzsa birodalom nagy befolyású zsidógyűlölő ámálekita főmi-
ninisztere azért határozta el, hogy kiirtja a Perzsiában élő zsidóságot, mivel egy 
Mordekháj nevű zsidó férfi őt megsértette. Hámán bepanaszolta Ahasvérus 
(Artaxerxész) királynak, hogy a zsidók nem tartják az állam vallását, csak kárt 
okoznak a birodalomnak, és ezért ki kell őket pusztítani. A király hitt bizal-
masának, és megengedte neki, hogy ádáz tervét végrehajtsa. Pusztulás fenye-
gette a perzsiai zsidóságot. A gyilkos tervet azonban meghiúsította a zsidó 
származású Eszter királyné és nagybátyja, Mordekháj. Eszter bebizonyította a 
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királynak, hogy Hámán vádaskodásai hazugok. Ezenkívül a királynak eszébe 
jutott, hogy Mordekháj egyszer megmentette életét egy ellene szőtt összees-
küvés leleplezésével. Hámánt és fiait a király felakasztatta. Kiadott egy újabb 
rendeletet, hogy a zsidók védekezhetnek, ha életükre törnek. „Egybegyűlének 
a zsidók városaikban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék 
kezöket azokra, a kik vesztöket keresték, és senki sem állhatott meg előttük; 
mert miattok való félelem szállott minden népre.” (Eszt 9,2). Ádár hónap 13-
án védték meg életüket a zsidók. Ádár 14-én ünnepelték megszabadulásukat a 
perzsa birodalom egész területén és Ádár 15-én Susánban, a birodalom fővá-
rosában; ezért nevezik ezt a napot Susán purimnak.

A purim előtti nap Eszter böjtje. Ezen az estén tartózkodik a zsinagógában 
a legtöbb gyerek. Amikor az esti ima után áldást mondanak az Eszter-tekercsre 
(a Megilára), és elkezdődik a felolvasás, a gyerekek résen vannak: amint el-
hangzik a gyűlölt Hámán neve, dobogással, kereplők csattogtatásával, ricsajjal 
fejezik ki elutasításukat.

A purim a Talmud korában (időszámításunk első évszázadaiban) vált 
népünnepéllyé. Az Eszter-tekercs olvasásakor Hámán neve hallatára csupán 
kereplőket forgattak, lábbal dobogtak. Később a cipő talpára írták Hámán 
nevét, és addig súrolták-dörzsölték a padlóhoz, míg le nem kopott róla. Így 
teljesítették a Biblia előírását: „mindenestől eltörlöm Ámálek emlékezetét az ég 
alól” (2Móz 17,14), mivel a hagyomány szerint Ámálek sarja volt Hámán. Sok 
helyen Hámán bábut készítettek, hogy aztán éneklés közben elégessék. A gye-
rekek gyakran átugráltak ezen a tűzrakáson. Az idők folyamán szelídült az ün-
nep gyakorlata. Magyarországon a katolikusok nagycsütörtökön több helyütt 
tüzet raktak és szalmából készített Pilátus-bábut égettek el. Csanádapácán a 
nép botokkal püfölte a padokat. 

Másnap purimi játékokkal, jelmezes verses-zenés komédiákkal teszik szí-
nesebbé az ünnepet. A purimi maskarába, jelmezbe öltözés szokása Eszter 
könyvének egyik részletén alapul: „keserűségök örömre és siralmuk ünnepre 
fordult” (9,21-22) – tehát megváltozik.
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A purim a vidámságon kívül négy vallási kötelességgel jár. Ezek közül az 
első, hogy meg kell hallgatni a megilát, vagyis Eszter könyvét, az első mon-
dattól az utolsóig. Mivel a felolvasás folyamatosan történik, szükségtelen a 
tekercs mindkét végét rúdhoz rögzíteni, ebben különbözik a purimi ablakban 
bemutatott tekercs külseje a szemben, az északi oldalon a két rúdra helyezve 
ábrázolt, a tóraolvasás ünnepére utaló tekercstől.

Purimkor adományozni kell a szegényeknek, ajándékot kell cserélni a 
szomszédokkal, barátokkal, s ünnepi lakomát (miste) kell rendezni, mert az 
ősök „megülék azt lakoma és örömnapnak (Eszt 9,17). Az ünnepi lakoma dél-
ben kezdődik és egész nap tart. Az ablak belső szegélye ennek a fűszerei közül 
tünteti föl a gyömbért és borsot.

Szokás ekkor töltött káposztát s valamilyen főzeléket fogyasztani. A főzelék 
fogyasztása azt jelzi, hogy Eszter királyné megtartotta az étkezési szabályokat 
még a száműzetésben, a perzsa királyi udvarban is.

A purimi alkalmi sütemények között hagyományos helyeken mindig meg-
található a flódni (lekvárral, dióval, mákkal rétegezett lepény), a kindli (ha-
sonló a beiglihez), kráncli (habkarika), és a legközismertebb: a hámántáska 
(homentás).

A hámántáska mákkal (néhol lekvárral) megtöltött háromszögletű süte-
mény. Alakjának és elfogyasztásának több magyarázata van. Az egyik ma-
gyarázat szerint a német mák (Mohn) és a táska (Taschen) szavak összevonása 
héber névelővel ellátva (Homontaschen), melyben így szerepel a Hámán szó 
is. Van oly vélemény, mely szerint Hámán süvegének volt ily alakja, mások 
szerint a halálra ítéltek fülét akkoriban levágták (ozné Hámán, Hámán füle). 
Mások szerint a három szöglet azt jelzi, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob érdeme 
volt, hogy jött purimkor a segítség.

A purimi lakomákon bort is ittak, talán ezért rendelték el a bölcsek: min-
den ember köteles annyi bort inni, hogy ne tudjon különbséget tenni (ad 
lo jáda) az átkozott Hámán (árur Hámán) és az áldott Mordekháj (bárukh 
Mordekháj) között. A purim ablakának díszei között ezért fedezhetünk fel 
szőlőfürtöt.
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A purimi örömünnep az irgalom szolgálatát is tanítja: ha bőségben dús-
kálsz, emlékezzél meg az éhezőről; a meg nem osztott falat ne essék jól ínyed-
nek! Soha ne feledd, mondja Löw Immánuel, hogy vallásod egész épületét mi 
tartja: az ige, az Úr imádása és az irgalom cselekvése. Más szavakkal: a Tóra, 
az Istenszolgálat, és a szeretet gyakorlása, amint a kupolatartó oszlopok feletti 
csegelyek arany pajzsain olvasható.

Téves tehát Az élő zsinagóga című fotóalbum szakértőjétől származó közlés 
a 45. oldalon: „A négy márványoszlop feletti három héber szó [!] a Tóra, a ta-
nulás, és a jótékonyság gyakorlását jelenti, ami a zsidó vallás szerint az erkölcsi 
világot meghatározó tényezők.”

A polgári naptár szerint a purim ünnepe rendszerint február vagy március 
hónapra esik.

A purim ünnep a köztudatban kevéssé vallási, mint inkább történeti tar-
talmakat hordoz, és mint ilyenben játszik szerepet benne a gondviselő isteni 
akarat. Eszter könyvében Isten neve elő sem fordul, ezért sokáig vitatták a 
könyv felvételét a bibliai kánonba. Azonban, ha Eszter nevét pontozatlan hé-
ber betűkkel írják, akkor ebből az eszatér – elrejtőzöm jelentésű héber szó 
olvasható, amely nyilvánvalóan a rejtőzködő Istenre vonatkozik. A purim szó 
kétféle jelentése: a többes számú véletlenek, illetve az egyes számban lévő sors 
az olvasó számára választási lehetőséget kínál. A hívő ember számára Eszter 
könyve nem kiszámíthatatlan, irányíthatatlan véletlenek sorozatát meséli el, 
hanem benne a rejtőzködő Isten által irányított sors működése fejeződik ki.

Az ünnep eredete a babilóniai nap-misztériumhoz kötődik. Ezt mutatja 
Eszter neve, amelyben Istárra ismerünk, ez mai nyelveken épp úgy sztárt, csil-
lagot jelent, mit a perzsában, ahonnan vétetett.

A keleti szerelemistennők: Istár, Asztarté vagy Asterót égi megfelelője és 
Rómában megjelent alakja Vénusz. A zsidók ezért más nevet is adtak a törté-
net hősnőjének: Hadasszának azaz mirtusznak nevezték. A mirtusz a Közel-
Keleten Vénusz, azaz megint csak Istár-Eszter attribútuma.

Hámán az elamita Humman istenre mutat. Mordekháj pedig maga 
Marduk, a mezopotámiai napisten, aki megalkotta isteni ellenfele, Tiamat 
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testéből a földet és az eget. Kiszabta a csillagok pályáját, továbbá a négy év-
szakot, mindegyiket három csillagképpel. Megteremtette az élővilágot, végül 
az embert. De miután dicsősége tetőfokát elérte, az istenek börtönbe zárták, 
nem érhette a fény, testét sebek fedték, végül megölték. Ekkor felesége, Istár 
felkutatta őt, és Marduk feltámadt.

Marduk misztériumát játszották el a babiloni királyi udvarban tavasz kez-
detén, a tavaszi újév idején. Mardukot maga a „földi Marduk”, vagyis a ki-
rály személyesítette meg. A főpap sorra megfosztotta őt hatalma jelvényeitől 
(ahogyan a nyáridő után a Nap is elveszti ékességeit), megalázta, felsoroltatta 
vele bűneit. Majd „Istár” megtalálta, életre keltette, a főpap pedig feldíszítette 
királyi jelvényeivel. Az első tavaszi napkeltével, azaz a tavaszi napéjegyenlőség 
bekövetkeztekor megkezdődött az új év.

Marduk-Mordekháj haláláról szólván megemlítjük, hogy Perzsiában, azaz 
az iráni Hamadán városában, egy XIII. évszázadban iszlám stílusban épült 
mauzóleumban Mordekháj és Eszter sírját őrizték az iraki-iráni háború előtt a 
helybeliek. A szarkofágok üresen állva is muzulmán és zsidó hívők zarándok-
helyévé avatták a kupolás épületet.

Eszter és Mordekháj sírja Iránban (zsido.com)
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A purimi ablakkép ezüsttokos Eszter tekercsének modelljét a két kutató, 
Frauhammer Krisztina és Szentgyörgyi Anna egy külföldi judaica gyűjte-
ményben találta meg. A francia Strauss-féle gyűjtemény 1878-as párizsi ka-
talógusában volt először látható. Közlésük szerint onnan vették az üvegképek 
alkotói, Löw Lipót és Róth Manó a szombati ablakkompozíció kiddus-poha-
rát is.

Hanuka

Az örömünnepek ablakcsoportjának középső mezejében, a győzelem pálma-
ágai alatt Izrael állam zászlajára vélekszünk, ám akkor, amikor ez az ablakkép 
készült, az állam, így annak zászlaja sem létezett. Elődje, a Makkabeus felkelés 
lobogója látható itt.

A hellenizmus korában a makedón-görög hódító Nagy Sándor – III. 
Alexandrosz – utódai közül előbb a ptolemaida egyiptomiak, majd a szír-görög 
szeleukidák tartották kezükben Izrael földjét. Az utóbbiak közül IV. Antiokhosz 
Epiphanész pénzszűkében lévén, elhatározta, hogy ráteszi a kezét a Szentély kin-
cseire. Az uralkodó, akit Epimánészként (őrültként) is emlegettek, hogy a temp-
lomi kegytárgyakat megszerezze, erőszakosan fel akarta gyorsítani a zsidóság 
körében amúgy is megjelent hellenizálódást, a görög kultúra és vallás átvéte-
lét. Megtiltotta a körülmetélkedést, a Tóra-tanulást és elrendelte, hogy a zsidók 
a Szentély udvarán felállított, az uralkodó saját arcvonásait viselő Olümposzi 
Zeusz istenszobor előtt istenkáromló módon sertést, tehát tisztátalan állatot ál-
dozzanak. Antiokhosz az év legrövidebb napját, a téli napfordulót, a Nap szü-
letésnapját, amely egyúttal egy görög Dionüszosz ünnep is, szemelte ki a szent 
hely meggyalázására. Az ellenállókat tömegesen végezték ki, és vonták kínpadra. 
Nem csak Jeruzsálemben, hanem az egész országban folytatta a görög kultusz 
elterjesztését és a zsidó önazonosságot őrző szertartások üldözését.
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A zsidó kánon szerint apokrif Makkabeusok II. könyve 7. fejezete bemutat-
ja az Antiokhosz Epiphanész idején mártíromságot szenvedett anyát és gyer-
mekét, akik elutasították a zsarnok bálványimádásra felszólító parancsát, és 
ezzel vállalták a halált. Hanna jámbor asszony volt, s arra biztatta hat fiát, 
inkább vállalják a mártírhalált, mintsem hogy szakítsanak hitükkel. Fiai va-
lóban nem voltak hajlandók arra, hogy disznóhúst egyenek, ezért nyilvánosan 
megfőzték őket egy üstben. Amikor a hetedik fiúra került a sor, rá akarták 
venni az édesanyját, beszélje rá a gyermekét, egyen a disznóhúsból, hogy élet-
ben maradhasson. Ő azonban azt mondta fiának, hogy kövesse bátyjai példá-
ját, így hetedik gyermeke is mártírhalált halt. Hanna ezután öngyilkosságot 
követett el, beugrott a tűzbe, nehogy – amivel a pogányok fenyegették – férfi 
érinthesse, erőszakot tehessen rajta.

Valószínűleg Antiókhiában, az üldöző birodalmi székhelyén végezték ki 
őket. Aranyszájú Szent János dicsőítette emléküket. A IV. században sírjuk fö-
lött – az egykori zsinagóga helyén – keresztény bazilikát emeltek. Csakhamar 
másutt is – Keleten és Nyugaton – a keresztény egyház szentjeiként tartották 
őket számon. Ambrosius milánói püspök 388-ban említi, hogy némely papok 
zsoltárokat énekelve vonulnak a Makkabeus szentek ünnepére. A Makkabeus 
szentek bazilikáját a VI. században egy földrengés romba döntötte. Hanna és 
hét fia koporsóját Konstantinápolyba vitték, ahonnan nemsokára – I. Pelagius 
pápa idején – Rómában a San Pietro in Vincoli bazilikában helyezték el őket, 
amelyben Michelangelo Mózese is látható.

Hasonló történetet mondd el a rabbinikus irodalom a Hadrianus-féle üldö-
zések idejéből. Ekkor a hét fiú anyja, Mirjam is kiállt fiai hite és meggyőződése 
mellett. Azt mondta nekik, ha felmennek a mennybe, mondják meg atyjuk-
nak, Ábrahámnak, ne legyen büszke arra, hogy egyetlen fiát majdnem fel kel-
lett áldoznia, hiszen Mirjam mind a hét fiát valóban fel is áldozta. Ábrahámot 
csak próbára tette az Isten, Mirjam fiai azonban tényleg meghaltak.

Az ellenállás nemcsak passzív mártíriumban nyilvánult meg. Módiin te-
lepülésen, amely a tengerpart felől Jeruzsálembe vezető egykori zarándokút 
mentén terült el, s amelyet ma is sokan látogatnak, temették el a Hasmoneus 
család fejét és öt fiát. Mindnyájuk élete, s életük nagy fordulata is ehhez a 
helységhez és környékéhez kötődött. 
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A papi család feje, Mattitjáhu (Mattatiás) saját kezűleg ölte meg azt a zsi-
dót, aki vállalkozott helyette disznó áldozására. Mattitjáhu fiai a környező 
hegyekbe menekülve kirobbantották a lázadást, s harcoltak, pörölyként (mak-
kábi) sújtva le a megszállókra.

A felkelés győzelme után a Makkabeus család adta Izrael királyait, akik 
feltételezhetően a Júda törzsének területén található Hasmon városából (Józs 
15,27 említi), vagy egy Hasmon (Aszmonaiosz) nevű őstől származtak, ezért 
királyokként Hasmoneusoknak nevezték őket. Egy, a zsoltárokhoz írott kom-
mentár szerzője, Kimchi tiszteletteljes nagyurakként adta meg a hásmánim szó 
jelentését. Az örömünnepek középső ablakmezejének a szegélyét Hasmoneus 
réz- és ezüst-pénzek díszítik, s ezen a középső ablakképen a Makkabeus fel-
kelők zászlaját ábrázolták.

A hagyomány szerint Júda Makkabi zászlajára az ablakképen ábrázolt négy 
betű, Mém Káf Bét Hé volt kihímezve, melyek a Mi Kámokha Ba-élim Ha-
Sém – Ki hasonlítható hozzád a hatalmasok közül, Örökkévaló – rövidítését 
adják a 2Mózes 15,11 alapján. Ebből keletkezett a betűszó, amellyel a felkelő-
ket és a családot jelölik: Makkabeusok.

Az Újzsinagóga ablakképén látható fehér zászló, az anyag szélein végigfutó 
kék sávokkal a mai állami lobogó előképe. Izrael Állam nemzeti zászlajának 
alapja a zsidó imakendő (tallit), kék Dávid-csillaggal (mágén David). Ezt a 
zászlót először 1891. július 21-én a bostoni Zion Hall-ban avatták fel a mo-
dern Izrael megalapításáért küzdő mozgalom képviselői. 1897-ben, Bázelben, 
az első cionista kongresszuson Dávid Wolfssohn javasolta, hogy a majdan 
megszületendő zsidó állam zászlaja a tallit legyen. 1948. május 14-től nevezték 
Izrael zászlajának, amelyet 1948. szeptember 9-én erősítettek meg.

A zászló mintájául szolgáló négyszögletes imasál általában fehér gyapjúból, 
selyemből vagy pamutból készült, fekete vagy bíbor csíkokkal, utóbbiak a két 
tekhélet zsinór emlékei, amelyekből régen a bojtok (cicit) vezető szála készült.

A tekhélet jelentése: kékbíbor, az a festékanyag, amelyet a tallit szegélyei-
re varrt cicit zsinórjának festésére használtak. „Szólj Izráel fiainak, és mond-
jad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő 
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nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.” (4Móz 15,38). 
A festékanyagot egy tengeri lényből, a hilázonból készítették, mely hetvené-
vente bukkan fel a mélyből. A hilázon és a módszer, mellyel a festéket előál-
lították, feledésbe merült, miután a palesztinai zsidó élet romlott a talmudi 
időkben, és ma már csak fehér zsinórokat használnak a cicithez. A Talmud 
magyarázata szerint a tekhélet a mennyek színe, így a zsidókat Istenre és pa-
rancsolataira emlékezteti. Általánosságban a tekhéletet az isteni igazságszol-
gáltatással azonosították, és a misztikusok szerint rossz előjel volt, ha valaki 
álmában kékbíbor színt látott.

A bálványimádók ellen küzdő Makkabeus harcosokat az istenfélelem ve-
zette, hiszen a parancsolatok betartása alól létezik ugyan felmentés, de a bál-
ványimádás még halálos veszedelem esetén is tilos, megbocsájthatatlan bűn. 
Mattitjáhu fiai sorra aratták győzelmeiket az őket bálványimádásra kényszerí-
tő szír-görög ellenfeleik fölött, míg küzdelmük tetőpontjához érkezett. A fel-
kelők időszámításunk előtt 164-ben, három évvel annak megszentségteleníté-
se után, kiszlév hónap 25-én megtisztították a jeruzsálemi Szentélyt, és újból 
felavatták. Júda Makkabi a tisztátalanná vált oltárt lerombolta, és újat épí-
tett, új szent edényeket készíttetett, köztük új menórát – hétágú mécstartót –, 
illatáldozati aranyoltárt, függönyöket és aranyasztalt. Az új oltárt áldozatok 
bemutatásával, dallal, zenével ajánlották fel Istennek. A hanuka szó jelentése: 
felavatás, újjáavatás.

Elképzelhető, hogy a hanuka nyolc napos ünnepét a salamoni templom 
felszentelésének nyolcnapos szukkoti felavató ünnepének mintájára vezették 
be. Néhány hónappal az újraszentelés előtt, ősszel, a törvényt minden körül-
mények közt betartani igyekvő Makkabeus gerillák megünnepelték a sátrak 
ünnepét is – a hegyek közötti búvóhelyeiken, barlangjaikban. Ám ezt ott nem 
sikerült teljes mértékben a mózesi parancsok szerint elvégezniük, ezért hatá-
rozott úgy Júda Makkabi, hogy még egyszer, pótlólag megünneplik, immár 
tökéletesen eleget téve a parancsolatoknak. Így lett az oltár felszentelése nyolc-
napos ünneppé, úgy is nevezték: a sátrak és a tüzek ünnepe.

A hanuka örömünnepének nyolc napja a Talmud szerint kiszlév hónap hu-
szonötödikén kezdődik, amikor sem böjtölni, sem gyászolni nem szabad. 
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Amikor a Makkabeusok legyőzték a szír-görög pogányokat, akik a rituáli-
san tiszta templomi olajat megfertőzték, nem találtak ott többet, mint egyet-
len olajos korsót, mely a főpap pecsétjével volt lepecsételve. Bár ez csak egy 
napi olajat tartalmazott, mégis csoda történt: nyolc napon át táplálta a mé-
csest. Ennyi idő kellett a tiszta olaj elkészítéséhez.

A tűzzel kapcsolatos csoda egyúttal azt is jelentette a zsidók számára, hogy 
Isten elfogadta az új oltárt, hiszen minden ilyen alkalommal, amikor oltárt 
szenteltek fel, ez történt. Isten mennyből leszálló tűzzel szentelte fel Mózes 
és Salamon, majd – a hagyomány 
szerint –a babilóniai fogságot köve-
tően, Ezsdrás idején is, az elkészített 
oltárokat.

Mindezekért örömünneppé avat-
ták e napokat, és zsoltárszóval, hála-
énekkel magasztalták az Örökkévalót.

A hanuka ünnepét balra a felső 
mezőben a lepecsételt olajos korsó, és 
az alatta látható nagy mezőben keleti 
vörösréz hanuka-mécses jelképezi.

Magát a mécsest tápláló olíva olajat 
is a Szentéllyel hozza összefüggésbe a 
hagyomány. Miként az olaj, úgy vilá-
gít a Szentély az egész világnak, ahogy 
a próféta mondja: „Világosságodhoz 
népek jönnek…” Károli Gáspárnál: 
„És népek jönnek világosságodhoz, 
és királyok a néked feltámadt fényes-
séghez.” (Ézs 60, 3). Ezért is nevez-
ték a zsidó ősöket zöldellő olajfának, 
Károli: „Lombos, szép, formás gyü-
mölcsű olajfa nevet adott néked az A hanuka ablakképe
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Úr.” (Jer 11,16), mivel ők azok, akik – hitükkel – megvilágítják a világot. A 
midrás ezzel a magyarázattal a zsidóság lényegére, monoteizmusára utal.

A hanukia nyolc mécsesét emelkedő számban naponta meggyújtják a zsi-
dó otthonokban és a zsinagógában is, hogy nyilvánosan hirdesse a csodát. A 
mécsesek növekvő száma az elnyomás sötétségéből a szabadság világosságába 
vezető átmenetet szimbolizálja. Hanuka lángjainak a törvény szerint az ablak-
ban kell égniük, hogy a járókelők lássák őket. A zsidó történelemben az egy 
napra való olaj nyolcnapi kitartásának fantasztikus legendája vezeti a gondo-
latot a soha ki nem hunyó lánggal égő csipkebokor felé. A kettő analógiája 
jellemzi egy nemzet életét, amelynek az események logikája szerint már régen 
ki kellett volna aludnia, ám még mindig lobog. Ezt mondják el a zsidó szülők a 
gyermekeknek, amikor a kilencedik, szolga-mécsessel, a samesszal meggyújt-
ják az ünnepre világló lángokat. Az ünnepi gyertyagyújtás után eléneklik a 
Máoz Cúr (A sziklaerőd) himnuszt, amely elbeszéli, hogy Isten minden kor-
ban megváltja Izrael népét a szenvedéstől.

A hanuka-mécsesek fényét világításra használni, a szertartás szentségének 
profanizálását jelentené, ezért tilalmas. A hanukia kilencedik, rendszerint 
magasabb karján a szolgagyertya, amely Samas babiloni napistenről kapta a 
nevét, a világítás mindennapi funkcióját is ellátja. Az Újzsinagóga ablakképén 
jól megkülönböztethető alul a nyolc mécsláng, és jobbra feljebb a szolgamécses 
ábrázolása.

Amíg égnek a hanukia lángjai, addig a nők nem dolgoznak, annak ellené-
re, hogy a hanuka ünnepe nem járt munkatilalommal. Az egyik magyarázat 
szerint ez azért van így, mert a zsidó asszonyok nagyban hozzájárultak a sza-
badságharc sikeréhez, ugyanis ők vették rá férjeiket a nyílt harcra. De nem 
csupán a küzdelem vállalását méltatják hanuka idején. A Talmud emlékeztet 
Hannára, a hős anyára, kinek hét fiát a szeme láttára ölték meg, de nem volt 
hajlandó rábírni őket, hogy megszegjék a Tóra előírásait. Humánus talmudi 
alapelv: „Élj általa, de ne halj meg általa”, vagyis életveszedelem esetén fel lehet 
függeszteni a legszigorúbb tórai parancsokat is, kivéve, ha valakit bálványimá-
dásra, fajtalankodásra vagy gyilkosságra akarnak kényszeríteni. Az istenfélő 
ember e három dolog miatt (jéharég ve-lo jaavor) inkább ölesse meg magát, de 
a három legfontosabb törvényt ne hágja át.
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Az ablakcsoport feliratos mezejében a hanuka játékszere, a pörgettyű lát-
ható. A gyerekek hanuka estéjén ezzel (trenderli, szevivon) játszanak. Ennek a 
négyoldalú pörgettyűnek az oldalain egy-egy betű található. A betűk a Nész 
Gádol Hája Sám szavak első betűi, melyeknek jelentése: nagy csoda történt 
ott. A játékban a betűk a bankból (ami cukorka, dió) való kivétel, illetve betét 
jelei. A hagyomány szerint a játék még a makkabeusi időkből ered, ugyanis a 
Tóra tanulásának tilalma idején a gyerekek ezt a pörgettyűt vitték magukkal, 
és ha jöttek a szír-görög katonák, akkor ezzel játszottak, ha pedig elmentek a 
katonák, akkor tanulták tovább a Tórát.

A trenderlihez hasonló játékot már a római korban is ismertek, a római gye-
rekek hasonló játékát turbónak nevezték. A középkori Itáliában a négy oldal 
betűi: Nudda (semmi), Tutte (egész), Mesu (fele) és Ponte (tégy be). Angliában 
latin szavak kezdőbetűit írták a lapokra, a játék más kezdőbetűkkel német 
nyelvterületen is elterjedt. Innen vette át az európai zsidóság a játékot, hiszen 
a trenderlin lévő négy héber betű megegyezik a négy jiddis szó (Niksz, Gánc, 
Hálb, Stel ájn) első betűjével.

A hanukai trenderlizés igazi zsidó játékká vált. Kabbalisztikus körökben 
a gemátriát (amely a betűk számértékével foglalkozik) alapul véve egyenesen 
a Messiás (Másiah) eljövetelével hozták összefüggésbe, ugyanis a Messiás szó 
számértéke 358, mint az előbb említett nész gádol hája sám (Nagy csoda tör-
tént ott!) mondat szavainak első betűié.

A felnőttek ezen az estén szintén több szórakozást engedhetnek meg ma-
guknak, mint egyébként, hallgatólagosan még kártyázhatnak is.

A mindennapi étkezések is különböznek e napokban a megszokottól, mert 
főleg olajos ételeket fogyasztanak, emlékezésül az olaj csodájára. Ilyen például 
a fánk (szufgánija) és a latkesz vagy tócsni (reszelt burgonya olajban sütve).

Tejes ételeket is szokás fogyasztani, mert e napokon történt az is, ami 
Judit (a zsidó kánon szerint apokrif) könyvében van megírva. Történt, hogy 
a Betúlia várát ostromló sereg vezérének, Holofernésznek nagyon megtetszett 
a zsidó özvegyasszony, és szeretett volna vele hálni. Judit a város érdekében 
hajlandónak is mutatkozott, de mielőtt sor kerülhetett volna erre, sajtot adott 
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Holofernésznek enni, hogy megszomjazzék, majd bort itatott vele, mitől el-
álmosodott és elaludt az ellenséges fővezér. Judit ezt kihasználva levágta 
Holofernész fejét, ezzel megmentette városát és népét. E hőstettre emlékezésül 
szokás, hogy tejes ételeket: túrós delklit, túrós palacsintát, túrótortát esznek 
hanuka napjaiban.

A csodás menekülés a közös alapvonása a hanukkának és a purimnak. Ez 
a vonásuk ihlette közös megörökítésüket is. Csakhogy míg a Hasmoneusok 
szabadságharcában az őslakos zsidóság földműves-katonáinak hősies harca 
szerezte meg a győzelmet, addig purimkor az őshazájuktól elszakadt, galutban 
élő zsidók csupán szerencsés udvari cselszövénynek köszönhették életüket.

A huszadik század Hámánja Hitler, akiről megjegyzik, hogy nevének kez-
dőbetűje megegyezett előképéével, minden eddiginél fenyegetőbb, végső ve-
szélyt hozott a zsidóságra. De a választott nép megmenekülése a holokausztból 
minden nép számára üzenetet hordoz.

Hugo Gryn rabbi haláltábori élményét így mesélte el: 1944 hideg telén 
apám félrehúzott néhány baráttal együtt a barakk sarkába. Hanuka előestéje 
van – mondta. Elővett egy különleges formájú agyagedényt. Fogta az igen 
értékes margarin-fejadagot, meg egy kanócot, gyertyát készített és meggyúj-
totta. Mielőtt az áldást elkezdhette volna, tiltakoztam az élelem eltékozlása 
miatt. Rám tekintett, majd a gyertya felé fordult, s a következőket mond-
ta: Mi ketten, te meg én, láttuk, hogy lehet három hétig élni élelem nélkül. 
Egyszer három napig víz nélkül éltünk. De reménység nélkül három percig 
sem élhetünk.

A csodálatos olajról szóló történet üzenete az, hogy bármily kevésnek is 
látszódjék minden, ami tiszta, Isten akaratából lehetséges, hogy fényt adjon, 
sokkal többet, mint amire természetéből adódóan képes.

A misztikusok szerint a hanuka rejtett fényei a Messiás rejtett fényének 
megtestesülései. Az örök reménység templomában erre gondolhatunk.
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Peszah

Az építtető főrabbi tudósi igényességéről nemcsak az örömünnepi ablak-
kompozícióhoz felhasznált, külföldön készült Eszter-tekercs ismerete és al-
kalmazása, hanem egy másik ablakkompozíció is tanúskodik. A peszahról 
megemlékező együttesről van szó, melynek csúcsában a 2020-as album szer-
zői említés nélkül hagyták azt a vályogtéglát, amelytől az eseménysor indul. 
Jelképisége nélkülözhetetlen az ünnep értelmezéséhez.

Ősi egyiptomi vályogtégla tartja az ablakcsúcsban ábrázolt széder-tálat. Ez 
azoknak a zsidóknak a sorsára emlékeztet, akik megsokasodván félelemből fa-
kadt elnyomó intézkedésekre késztették az egyiptomiakat: „Rendelének azért 
feléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe 
a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.” (2Móz 1,11). Az 
ablakcsúcsban ábrázolt vályogtéglából építették a fáraó városait a rabbá tett 
zsidók. A szabadulásra emlékeztető szédertálat a rabság vályogtéglája tagadá-
saként ábrázolták éppen efölött.

Az ablakképen látható széder-tál eredetije 1776-ban készült, a XIX. század 
végén egy hamburgi múzeumban őrizték. Löw Immánuel maga publikálta, 
hogy az ablakcsúcsban a vályogtéglán ábrázolt tál ez a mintát követi. A kettős-
ség: szolgaság és szabadulás a kompozíció más helyén is összefonódik.

A tálat héber feliratok díszítik. A középső: „Minél többet beszél valaki az 
egyiptomi kivonulásról, az annál dicséretre méltóbb.” A szélen lévő feliratok 
a széder esti szertartásra utalnak. A felirat és az ornamentális díszítés keleti, 
perzsa stílusú.
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A peszahi ablakcsúcsban ábrázolt szédertál

Az ablak szegélyének katángvirág (Cychorium) díszítése az egyiptomi szol-
gaság kínjaira utal, ezt szimbolizálja az ünnep ételei közé kötelezően előírt 
keserű saláta. A szabadulást és az ígéret beteljesedését idézi fel az ablakok belső 
szegélyén a peszahkor bemutatandó árpa-áldozat növénye. „Mikor bementek 
a földre, a melyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok 
zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak.” (3Móz 23, 10).

Az ünnepre vonatkozó héber felirat (zemán héruténu), mely a megszaba-
dulás napját hirdeti, négy ünnepi serleg ábrázolásával együtt a bíbor színű 
mezőben jelenik meg. 

A peszah előestéje, a széder este az egyetlen alkalom, amelyre a haggádában 
rögzített hagyomány négy pohár bor elfogyasztását írja elő.
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A négy pohár vörösbort a páska-bárány vérének emlékezetére isszák. 
Amikor a zsidókat a vérvádakban azzal vádolták, hogy keresztények vérét 
használják fel peszah idején, a vörösbor helyett fehér bort ittak. 

A szédertálon – más étkek mellett – egy darab sült hús (zeroa) a Szentély 
udvarán bemutatott peszahi bárányáldozatot jelképezi, melyet egészben kel-
lett megsütni, csontot nem volt szabad eltörni benne. Ez is szimbolikus étel. A 
kivonulás idején nagy sietve kellett elfogyasztani a zsidóknak peszahjukat – ez 
volt az étkezésük neve. A peszah bárányt nem lassúdadon készítették el, ha-
nem gyorsan sütötték, nyárson. Nem darabolták fel gondosan, hanem egyben 
maradt; egyetlen csontját sem volt szabad széttörni.

A peszahi megemlékezés ünnepi étele a macesz, másképpen macca, vagyis 
a kovásztalan kenyér, az ablakon nem látható. Ennek elfogyasztása nem a zsi-
nagógában, hanem a zsidó otthonokban történik, először a széder estén, ame-
lyen felelevenítik a szabadulás történetét. Annak idején csak keletlen kenyeret 
ehetett a kivonuló zsidó nép, hiszen menekülésük olyan sietve történt, hogy a 
kenyértésztát „minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhájába köt-
ve, vállára veté.” (2Móz 12,34). „És sütének a tésztából, melyet Égyiptomból 
hoztak vala, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhet vala, mivelhogy 
kiűzetének Égyiptomból és nem késhetének s még eleséget sem készítének ma-
goknak.” (2Móz 12,39). Ezért tilos azóta is ezen az ünnepen kovászos ételeket 
enni: „Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek Égyiptomból, a szolgálatnak 
házából; mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr; azért ne egyetek 
kovászost.” (2Móz 13,3). A kovásztalan kenyér előírásának magyarázatát, s a 
mindennapi emlékezés parancsát Károli Gáspár a következőképp fordította: 
„Ne egyél azzal [pászkával] semmi kovászost, hanem hét napon át egyél az-
zal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, (mert sietséggel jöttél 
ki Égyiptom földéről) hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden 
idejében, a melyen kijöttél Égyiptom földéről.”

Az élet minden idejére, tehát nemcsak a peszahi ünnep tartamára előírt 
parancs a szabadulásról való megemlékezés. Ennek az a magyarázata, hogy 
az egyiptomi kivonulás jelentősége túlnőtt egy történelmi esemény keretén. 
Megerősítette Isten és kiválasztott népe között azt az örök szövetséget, melyet 
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Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Meghallotta a rabszolgasorban 
szenvedő népe jajkiáltását és kivezette a rabszolgaságból a szabadságba. Ezért 
nevezik peszah ünnepét zemán héruténu-nak (megszabadulásunk ünnepé-
nek). Isten nem a világteremtés csodájának említését parancsolta meg a min-
dennapi imában és a kiddusban a zsidó népnek, hanem az egyiptomi kivonu-
lásét, mert a szabadulás és a szabadság csodája, annak fontossága hasonló a 
világ teremtéséhez.

Az ünnepnek az volt az őseredeti funkciója, hogy az egykor megtörténtet 
jelenvalóvá, újra átélhetővé tegye. Vagyis kiemelje az időből, a mulandóság-
ból, és az időtlenség, az örökké létezés szentségébe helyezze. Az ünnep min-
denki aktív részvételével zajlik, a közösség minden tagja cselekedve éli át a 
kultuszt. Az ünnep, mint szakrális idő ugyanazt jelenti, mint a szakrális tér. 
Ünnepek idején az ég közelebb van a földhöz, átjárás van a szellemi és anya-
gi világ között. Ezért ünnepkor fontosabb az áhítat, mint hétköznapokon. A 
zarándoklat összeköti a szent időt és a szent teret. A zsidóság három legfonto-
sabb ünnepének mindegyike zarándok-ünnep, amikor az emberek felmennek 
Jeruzsálembe, fel a Templom-hegyre, fel Istenhez.

A földi mikrokozmikus élményvilágból az áhítat átsegíthet a makrokozmi-
kus megéléshez, a valódi emberi történet időtlen örökkévalóságának a megta-
pasztalásához. Ezt az ősi attitűdöt legpontosabban a peszahi szertartáskönyv, 
a Haggáda fogalmazza meg, amikor azt kéri a hívőtől, hogy „ne úgy ülj itt, 
mint aki egy régmúlt eseményre emlékezik, hanem úgy, hogy te magad vagy, 
aki ezen az éjszakán kivonul a szolgaságból a szabadságba.”

A zsidó liturgia emlékezés és titok minden megnyilatkozásában, a múlt 
emléke, amely máig él minden zsidó és minden közösség életében. A zsidók 
meggyőződése szerint a széder estén, amely a szombattal együtt a liturgia kö-
zéppontjában áll, minden zsidó személyesen hagyja ott Egyiptomot, maga kel 
át a Vörös-tengeren, állja ki a sivatag próbáit és éri el az ígéret földjét. Ez a mély 
meggyőződés befolyást gyakorol azután a szertartásra, a liturgia mozzanataira, 
a ruházatra. „És ily módon egyétek azt [a bárányt] meg: Derekaitokat felö-
vezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyé-
tek azt; mert az úr páskhája az.” (2Móz 12,11). Mindez világosan utal egy 
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pásztorkodással foglalkozó nép múltjára, amely szüntelenül úton volt, és aggo-
dalmak között töltötte a hontalanság éveit. A széder külsőségein és egyes rész-
letein nyomot hagytak nemcsak az egyiptomi, de a görög és római iga korának 
tapasztalatai. A szabadság megünneplése a szabadulás átélésével történik.

A peszah nemcsak egy nagyszerű, de immár a távoli múltba vesző esemény 
emléke, hanem egy isteni cselekedetnek a jelenbeli időszerű megnyilvánulá-
sa, egy olyan cselekedetnek, amelynek belső ereje mindmáig hat. Maga Isten 
fordul népe emlékezetéhez: a széder esti vacsora családi rítusán és a haggádá 
felolvasásán keresztül meghívja Izrael minden gyermekét, hogy élje át atyái 
kalandját. Mindenki átélheti a nagy eseményt, méghozzá a jelenben.

Mindenkinek személyesen kell megélni a szabadság, a megszabadulás él-
ményét, erre hivatott ez az este. Minden nemzedékben köteles az ember úgy 
tekinteni magát, mintha ő maga jött volna ki Egyiptomból, írja a peszahi 
Haggáda.

Írva van: „Ki fogható hozzád... félelmetes, csodákat művelő.” (2Móz 15,11). 
Nem az van írva, hogy csodákat műveltél (múlt idő), hanem művelsz (jelen 
idő), melyet az idézet folyamatos, azaz jelen idejű melléknévi igenévvel fejez 
ki. Nem véletlen elírása ez a Tórának, hanem utalás arra, hogy az Úr csodákat 
művel az ő népének minden nemzedékével. A csodák, melyek az ősökkel tör-
téntek, egyszer az utódok osztályrésze lesz. S amit az Úr nem tett meg velük, 
azokat megteszi gyermekeikkel. Megcselekedte a Makkabeusokkal is, akiknek 
az elnevezése erre a szentírási helyre megy vissza.

Károli Gáspár fordítása is híven tükrözi a peszahi csoda jelenvalóságát és az 
eljövendő nemzedékeknek szóló ígéretet: „Kicsoda olyan, mint te, szentséggel 
dicső, félelemmel dicsérendő és csudatévő?” – hiszen jelen idejű: „dicső” és 
„csudatévő – valamint jövő idejű, beálló alakot „dicsérendő” használ.

A széder estére vonatkozó peszahi Haggáda (széder esti elbeszélés) az est 
forgatókönyve. Ebben a hagyományos sorrendben van leírva, hogy mikor és 
mit kell mondani, cselekedni. A Haggáda a Biblia után a zsidóság legnépsze-
rűbb könyve. Szövege folyvást bővült a Misna korától a XVI. századig.
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Széder este a családfő előtt az előírt rend szerint elkészített széder-tál van.

A feltámadás-motívum és a vele összeforrt Messiás-képzet a széder estén 
is domináns szerepet játszik: az asztalon egy érintetlen teríték és egy borral 
teli pohár Élijáhu (Illés) próféta betoppanására vár, aki a zsidó mítosz szerint 
majd akkor száll alá a mennyekből, amikor a Messiás is útban van már, hogy 
megváltást hozzon a világra.

„Ímé én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy 
és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az 
atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Mal 4,5–6).

A zsidó vallás nem megváltó vallás abban az értelemben, hogy a földi életet 
önmagában is jónak ítéli, és nem pusztán eszköznek az örök élet eléréséhez. Az 
életet akkor is érdemes élni, ha az ember csak abban reménykedhet, amit itt a 
földön kap. Ugyanakkor a megváltás az ótestamentumi Szentírás értelmében 
kiterjed az egész világra, nem csak a zsidókra, vagy az emberekre általában: 
„És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú 
és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi 
azokat.” (Ézs 11,6). „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek 
hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert be-
borítják.” (Ézs 11,9).

A keresztény értelmezés szerint a Messiás már megérkezett. Küldetésének 
jelentős állomása éppen peszah ünnepe volt.

Az utolsó vacsoraként ismert esemény a peszahi áldozati bárány elfogyasz-
tása, melyet csak éjszaka volt szabad megcselekedni, és pedig csak az előre 
kijelölt személyeknek. A széder este itala, a bor az örök élet szimbóluma, így 
az esemény egyszerre utal keresztény értelmezésben Jézusnak, mint Isten bá-
rányának feláldozására, valamint a megváltás műveként megnyíló örök élet 
lehetőségére. Az úrvacsora vételével Jézus megváltó cselekedetét ismétlik meg 
a benne hívők.

Jézus, mint vérbeli zsidó, követte az előírásokat. A keresztények azonban 
az utolsó vacsora eseményeiből nem a haggádában előírt mozzanatokat, ha-
nem az üdvtörténeti eseményt emelik ki. Jézus tört a kenyérből, „a szegénység 
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kenyeréből”, a maccából, osztott belőle tanítványainak és így szólt hozzájuk: 
„vegyétek és egyétek, mert ez az én testem”, poharából is kínálta őket és mond-
ta: „ez az én vérem, az Újszövetség vére, mely sokakért ontatott”. S még hozzá-
tette: „a bűnök bocsánatáért” és „ezt tegyétek az én emlékezetemre!”

A kovásztalan kenyér ünnepének első napja, niszán hónap 15-e abban az 
évben, talán a polgári időszámításunk szerinti 30-ban, szombatra esett. A hús-
véti bárányt pénteken kellett volna leölni. De ha niszan 14-e szombat előesté-
jére esett, akkor az áldozati állatot niszán 13-án kellett volna levágni, nehogy 
megszegjék a szombatot. Ezért áldozta Jézus bárányát csütörtökön, niszán 13-
án. A széder lakoma, a kovásztalan kenyér és keserűfű lakomája a rákövetkező 
éjszakán volt. Péntekre, s nem szombatra virradólag.

Törött remények – 
szubjektív kitekintés

2001-ben, zsinagóga kéziratom bemutatása után kaptam határozott ígé-
retet a szegedi hitközség elnökétől, hogy egy megkezdett sorozat, a Szegedi 
Zsidó Hitközség Évkönyvei (2000.) második tagjaként Az örök reménység 
temploma – A szegedi Újzsinagóga szimbólumai és hagyományait megjelenteti.

2003. május 16-20. között ünnepeltük a szegedi Újzsinagóga centenáriumát.

A zsinagóga-centenáriumon előadótársa lehettem – más kiváló tudósok 
mellett – Schöner Alfréd professzornak, az Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetem rektorának, aki ezt követően támogatta az egyetem könyvtárában 
történő kutatásaimat. Az Intézet könyvtárosán kívül Róbert Péter egyetemi 
docens volt ebben segítségemre. A rektor úr további kutatásra a Magyar Zsidó 
Múzeum és Levéltár gyűjteményét ajánlotta. Ennek az intézménynek a kü-
szöbét se léphettem át! Toronyi Zsuzsa már a bejárat és a nyitás előtt közölte, 
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hogy náluk nincsenek szegedi hitközségi iratok. Bizonyára igazat mondott. E 
kudarcot megelőzően érdeklődtem helyben is a szegedi zsidó hitközség fenn-
maradt iratai iránt, de az akkori elnök szerint „mindent elvittek Budapestre”.

A centenáriumi tudományos ülést követően előadásom – Kérdések és vála-
szok – Ben S’ lomo költeménye a szegedi új zsinagógában anyagát a meghívásban 
foglaltaknak megfelelően – eljuttattam a szervezőkhöz, hogy azt előadó kol-
légáiméval együtt CD-n és nyomtatott formában kiadhassák. Ennek megva-
lósulásáról nincs tudomásom.

Ábrahám Vera, a hitközség könyvtárosa két évvel később kisegített egy 
adattal, s a hitközségi iratokhoz hozzáférést ígért. Ekkorra azonban kialakult 
abbéli meggyőződésem, hogy Szegeden támogatásra nem, hanem éppen an-
nak ellenkezőjére számíthatok.

A szegedi Újzsinagóga teljességét felölelő munkám kiadására 2004 má-
sodik felében 500 000 forint szponzorációt kaptam. Többet, mint amennyit 
előtte-utána összesen remélhettem és realizálhattam. A pályázatot magánem-
berként nem nyújthattam be, ezért az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért köz-
reműködését vettem igénybe, s erről a kiadómat is tájékoztattam.

A hitközségi elnök élő ígéretében bízva az Argumentum kiadó vezetőjének 
elérhetőségeit azoknak a szegedi hitközségi és alapítványi tisztségviselőknek 
adtam meg, akik a pályázatban velem együttműködtek, s akik a pályázatban 
elnyert összeget kezelték. Ugyanazoknak, akiknek Dusha Béla 2007-ben az 
Újzsinagóga előcsarnokában Az élő zsinagóga fotóit bemutató vezető poszta-
mensén köszönte meg, hogy „A kiállított képeim válogatás abból a készülő 
könyv fotóanyagából, amely két éve gyarapszik…” 

Miért éppen két éve? Mi tette lehetővé a 2005-től a kötet tervezését? Miért 
nem értesítettek engem vagy a kiadómat a könyvem mellőzéséről, a pályáza-
ti pénz sorsáról?! A hitközségi irodavezető válasza: rossz telefonszámot adtál 
meg… A „kommunikációs zavart” követően két évre volt szükség a fotóalbum 
négy szerzős, egy szakértős szövege elkészítéséhez és megjelentetéshez!

Az élő zsinagóga című fotóalbumnak az örömünnepekkel kapcsolatos fent 
említett szövegszerű melléfogásait némi kárörömmel, de inkább keserűséggel 
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nyugtáztam. Való igaz, hogy én nem a hitéletet és a zsinagógát együttesen 
bemutató fotóalbumot, hanem egy különleges, az épület egészét leíró, annak 
szellemiségét megjelenítő munkát szerettem volna közreadni, természetesen 
Dusha Béla művészi felvételeit igénybe véve. Ennek érdekében a kiadómmal, 
Láng Józseffel, és a leendő könyv tervezőjével fel is kerestük a Mestert, de 
akkor már Az élő zsinagógába szánt képeit nem akarta a mi könyvünkben is, 
duplumként közreadni.

Kész könyvem kiadásának reményei összetörtek, az élményeket, szellemi 
örömöket hozott zsinagóga-kutatásom reménytelenségbe torkollt.

Lektorom tanácsára a történelmi fejezeteket leválasztva változtattam a kö-
tet tartalmi arányain. A történeti részeket megszerkesztve, a szükséges iga-
zításokat elvégezve 2014-ben jelentettem meg a Babilon folyói mellől a Tisza 
partjáig című könyvet. A szegedi Somogyi-könyvtárban október 21-én tartott 
könyvbemutató, telt házas Közéleti Kávéházi összejövetel, egy sikeres szente-
si városi könyvtári rendezvény után a következő év novemberében a Szegedi 
Zsidó Hitközség is felvette programjába a könyvbemutatót.

A Babilon folyói mellől a Tisza partjáig kiadásával – afféle tanárember-
ként – nem számítottam másra, mint a továbbadás örömére. A Szegedi Zsidó 
Hitközség elnöke az általa rendezett könyvbemutató után kész volt nagyobb 
példányszámot átvenni belőle, ezeknek a sorsáról több éve nincsen tudomásom.

A város önkormányzata első könyvemhez hasonlóan nem juttathatta el a 
Babilon folyóit oda, ahol a legtöbben és a legtöbb haszonnal forgathatják, az 
iskolai könyvtárakba, hiszen a szegedieknek immár nincsenek iskolái.

Néha beadtam egy-egy pályázatot a teljes munkám kiadása érdekében, 
bár ugyanazon eredményre számítva minden évben megtehettem volna. 
Felhagytam a témába vágó cikkek közlésével, nem hakniztam többé előadá-
sokkal, bár ez utóbbiak tekintetében a fogadtatásra soha nem lehetett pana-
szom. Elfásultam.

Változni látszott a helyzet, amikor Az Európai Uniós projekt – Rediscover – 
A Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és 
kiaknázása – 2018. 06. 01-jén elkezdődött. A projekt költségvetése Szeged 
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Megyei Jogú Város esetében: 339.342 EUR. Úgy száz-százhúsz millió forint-
ról volt szó. Kértem a Város támogatását, hiszen a pályázati kiírás egyik pont-
ját az én kész könyvemre fogalmazták:

„A projekt várható eredményei: A projekt fő eredménye a partnervárosok-
ban helyileg megtalálható zsidó kulturális örökség felfedezése, közös átala-
kítása szinergikus turisztikai eszközzé, és elérhetővé tétele a nagyközönség, 
valamint a turisztikai szereplők számára.

A projekthelyszínek zsidó kulturális örökség portfóliójának újbóli felfede-
zése azt jelenti, hogy a széles közönség által általában jól ismert, épített elemek 
(a zsinagógák, temetők, emlékhelyek, köz-/üzleti-/lakóépületek) mögött hú-
zódón immateriális/szellemi tartalmat is megmutassa, amelyet a közösség és a 
látogatók általában nem, vagy kevéssé ismernek. Ilyen elem, például a művé-
szet, események, vallomások, személyiségek öröksége. A közösségi szerepvál-
lalás – a fejlesztési folyamat és eredmények intézményesítése, fenntarthatósága 
és kohéziója mellett – kulcsfontosságú tényező az összes releváns helyi örökség 
azonosítása és gyűjtése, amelyek életképes termékekké alakíthatók. A prog-
ram a kulcsfontosságú szereplők együttműködésének fokozását, a kulturális 
(és természeti) örökség és erőforrások fenntartható használatának megerősí-
tését célozza.”

Az örök reménység temploma – a szegedi Újzsinagóga szimbólumai és hagyo-
mányai című lektorált és MTA díjnyertes kötetem 2020-ban a projekt révén 
sem kapott támogatást. Megnyugtató volt a kudarcban, hogy a döntésho-
zók aligha olvasták a témában megjelent munkáimat, például az Országos 
Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában közzétett, szabadon 
elérhető könyvemet sem.

Alighanem az utóbbinak köszönhetem, hogy előadóként meghívást kap-
tam A szegedi és a Páva utcai zsinagóga múltja, jelene és jövője című, projektzáró 
konferenciára. E dolgozatban olvasható megjegyzéseimet ennek a felkérés-
nek a hatására készítettem, kiegészítve annak a könyvnek néhány részletével, 
amelynek kiadására éppen húsz évvel ezelőtt kaptam először ígéretet.
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Az elhangzó tanulmányokból – nem úgy, mint a 2003-as zsinagóga-cente-
nárium esetében – bizonyára elkészül a konferenciakötet.

A konferenciát mintegy megelőlegezte a Baumhorn Lipót építész Szegedi 
Zsinagóga terveit bemutató kiállítás megnyitó ünnepsége, amely az Európai 
Uniós pályázat kutatásaira épült. Eredményeit Krisztina Frauhammer 
– Anna Szentgyörgyi: Windows of Celebrations in the New Synagogue of 
Szeged; Windows of Celebrations in the New Synagogue of Szeged reprezentatív 
kiadványa adta közre.
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Szülővárosom három legszebb épülete közül az egyiket, Kisújszállás 
zsidó templomát a másik kettővel ellentétben az ostrom alatt na-
gyobb kár nem érte. De az ablakatörött templomot nem szentelték 
újra, 1944 után már nem imádkoztak benne zsidó vallású magyarok. 
A Mózes utca neve Ostrom utca lett, aztán eltűnt a templom is.

Gyerekkorunkban égkék mennyezetre láttunk az üvegek rácsos 
helyén keresztül. Békét, szépséget sugallt ez a kékség. Bátorságosabb-
nak látszott a másik, sötét tónusú templombelsőnél, ahová mi, refor-
mátus hittanosok csak belestünk, de be nem tettük be a lábunk. A 
szép, világos templombelső betört ablaküvegeit nem a meg nem élt 
ostromnak, hiszen arról csak meséltek nekünk, hanem a rossz gyere-
keknek tulajdonítottuk.

Valóságos zsidó emberek számunkra az ötvenes években nem 
léteztek. A felnőttek néha megemlítettek egy-egy szokatlan nevet, 
de Glázerékéhez sem tették hozzá, hogy zsidók. A mondást, hogy – 
Vó’tér’ a zsidó se ád – megértettem: ha elfogyott a pénzed, ne menj 
a boltba! Hitelre persze lehetett vásárolni. Kevés beszédű őseim erre 
emlékezhettek. Azonban a vészkorszak után mifelénk senki nem 
tudhatta a templom csillagdíszes égszínkék mennyezetéről, hogy a 
Mindenható szándéka jelent meg ott, hogy a világ alapvetően derűs, 
örömteli és jó, hiszen általa teremtetett.

A hiányzó ablakok mögötti titok, az eltűnt hívek néma felkiáltó-
jele, majd a lerombolt jel után maradt üresség kényszerített évtize-
dekkel később, amikorfogadott városom, Szeged Újzsinagógája iránt 
idegenforgalmi jelentőségénél mélyebben kezdtem érdeklődni.

Varga Papi László




