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A tervezett előadás bemutatja a Szegedi Új Zsinagóga dekorációs rendszerét, Löw 

főrabbi programtervét és ennek építészeti megvalósulását. A Szegedi Új Zsinagóga 

felépítésében (1900-1903) kulcsszerepe volt az akkori főrabbinak, Dr. Löw Immá-

nuelnek (1854–1944), aki nemcsak rabbi és vallástudós volt, de kiemelkedő 

művelődéstörténeti író és botanikus is. Baumhorn Lipót (1860–1932), Európa leg-

termékenyebb zsinagógatervezője, vele együttműködve tervezte meg a zsinagóga 

díszítését és kertjét. Löw Baumhorn számára megtervezte a zsinagóga feliratait és a 

képeit, amelyek mind szó szerint az épület részeivé váltak. 

A közelmúltban teljeskörűen katalogizált, részben digitalizált és tárgyszavazott 

Szegedi Zsidó Hitközség archívuma számos dokumentumot őriz, amelyek 

segítségével rekonstruálható a zsinagóga építésének és díszítésének folyamata. 

A mennyezeti falfestés és a festettüvegablak-program kézírásos terve alapján követ-

hető, hogy Löw a legapróbb részletekig mindenre kihatóan megtervezte a zsinagóga 

díszítését. 

A belső kifestés az üvegablakokhoz és a kerthez hasonlóan koncepciózus volt. 

A nyílásokat, falszéleket a szőlő és füge stilizált motívumai keretezik, Löw értelme-

zésében a Tanakh békességet jelképező növényei. A kupola csillagos égboltja és 

festett üvegablakai a világ teremtését jelenítik meg, az alsó kupolaívben pedig 

vadrózsalevelek- és virágok helyezkednek el, mint a hit és kinyilatkoztatás jelképei. 

A csegelyekre, ahol az épület tartóoszlopai találkoznak a kupolával, négy héber 

felirat került, a zsidó vallás etikájának alappillérei (תורה, עבודה ,גמילות חסדים Pirké 

Ávot 1:2). 

A zsinagóga ablakai a zsidó év eseményeit mutatják be. A festett, ólmozott 

üvegablakok terveit és kivitelét Róth Manó műhelye készítette Budapesten. Az 

üvegfestő színezett kartonokat és részletrajzokat készített a főrabbi útmutatásai 

alapján, melyeket Baumhorn is jóváhagyott. Löw minden ünnephez saját kezűleg 

írta a növények latin nevét, és berajzolta a vázlatokba, hogy melyik rituális tárgyat 

és feliratot melyik ablakba kell beilleszteni. A lapszéleken megadta az egyes ábrá-

zolásokhoz használandó forrásműveket is. Előadásunkban Löw zsinagógatervezésé-

nek részleteit mutatjuk be, összevetve a megvalósult állapottal. 


