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Csongrád-megye legszebb 

könyvtára a zsinagógából 

kialakított szentesi bibliotéka 

Imre Péter 

 

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület idei első 

körsétáját a zsinagógából kialakított városi könyv-

tárban tartotta. Az érdeklődők megismerkedhettek 

az épület és a helyi zsidóság történetével Vágvöl-

gyi Zoltán könyvtáros segítségével. A résztvevők a 

földszinttől a 2. emeleti olvasóteremig bejárhatták 

az épületet. 

 

A cudar idő miatt nem a városi könyvtár előtti té-

ren, az épületben várakozhattunk a Szentesi Ven-

dégszeretet Egyesület idei első körsétájára szom-

baton. A 11 éve alakult civil szervezet már első 

évében ellátogatott havonta tartott körsétájával a 

zsinagógából kialakított helyi bibliotékába – tudtuk 

meg Matkócsik Pál Ferenc egyesületi elnöktől. 

 

Fotóval érkezett 

 

– Az egykori főbejárathoz közeli rész hasonlít a 

legjobban a zsinagóga belső elrendezésére – ma-

gyarázta Vágvölgyi Zoltán könyvtáros, aki kalauz-

ként mindent elmesélt az érdeklődőknek, amit a 

149 éves zsinagógáról és a helyi könyvtár 70 évé-

ről tudni kell, tudni érdemes. Medgyesi István 

nyugdíjas pedagógus 101 éves, 1919-ből való 

képeslappal érkezett, amelyről anno kiretusálták a 

Dávid-csillagot. Ő mesélte, hogy tanítványai egy-

kor, a még romos zsinagóga épületében jordániai 

pénzérméket találtak. 

 

Bibliotéka 

 

A könyvtár mindig több volt, mint köteteket – ma-

napság 110 ezret, de van 4 ezer hangoskönyv és 

14 ezer digitalizált dokumentum is – tároló épület, 

foglalkozik könyvkiadással, kiállításokat, író–

olvasó találkozókat szervez, tanfolyamokat, elő-

adásokat, képzéseket, kézműves foglalkozásokat 

tart. Jelenlegi helyére, a korábbi zsinagógába 

1998. szeptember 18-án költözött. Az ünnepségen 

részt vett Szentes izraeli testvérvárosának, 

Askalonnak a kórusa, valamint a zsidóság – anya-

giakkal is támogatták a felújítást – hazai és külföldi 

képviselői – mondta a vetítéses előadáson Vág-

völgyi. Érdekesség, hogy a szentesi könyvtárnak 

alapításától, 1949-től kizárólag női vezetői voltak 

Berezvai Lajosnétól Sallainé Gresó Kláráig. 
 

 
 

A szentesi zsinagógából átalakított könyvtár kívülről 

is impozáns épület 

 

Zsinagóga és zsidóság 

 

A zsinagógát 1870-ben kezdték építeni, a falak 

1871-ben már álltak, a romantikus stílusú épület 

elkészült, de csak a következő évben avatták fel. A 

tanítás 30 évvel korábban, 1841-ben indult, akkor-

tól működött az izraelita népiskola, amelyben a 

kezdetektől nagyon magas szintű oktatás zajlott. A 

gyerekek a magyaron kívül héberül és németül is 

tanultak, és a zsidóság közel 100 százalékban volt 

írástudó. A II. világháború után, 1947-ben az or-

szágban az első holokauszt-emlékművet Szente-

sen állították a hazatérők. Ez áll rajta: „Zsidók vol-

tunk, ez volt a bűnünk csupán”. 

 

Az épület folyamatos pusztulását fényképekkel 

illusztrálta Vágvölgyi Zoltán. A 80-as években és a 

90-es évek elején már teljesen romos volt, mivel 

veszélyessé vált, a tetejét elbontották. 1996-ban, 

az utolsó pillanatban született meg a városi döntés 
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a felújításról és a könyvtárrá alakításról. Vágvölgyi 

Zoltán megjegyezte: már ráférne az újabb renová-

lás. 

 

Körséta 

 

Az előadás után jöhetett a valódi séta: a földszint-

től a 2. emeleti olvasóteremig bebarangoltuk az 

impozáns épületet, amelyet nyugodtan nevezhe-

tünk a megye legszebb könyvtárának. A következő 

körséta február 15-én az érdekes gyűjteménnyel 

rendelkező Mező sörözőben lesz. 

 
Forrás: https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-

kozelet/csongrad-megye-legszebb-konyvtara-a-

zsinagogabol-kialakitott-szentesi-biblioteka-4890930 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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