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Bevezetés

E tanulmány megírását két zsinagógaépület maradványainak közelmúltban 
történt felfedezése sugallta . A két Kr . e . első századi zsinagógára Jerikóban 
és Magdalában bukkantak . Mindeddig ezek a legrégebbi feltárt zsinagógák 
Izrael földjén .

Ehud Netzer a Hasmoneus- és Heródes-kori Jerikó területén (Tulul Abu 
el-Alayq) az 1998-ban végzett ásatások során feltárt egy késő hasmoneusok 
korabeli zsinagógaépületet .1 Dina Avshalom-Gorni és Arfan Najar pe-
dig a 2009-ben folytatott ásatás során Magdalában bukkantak egy Kr . e . 50-
re datálható zsinagógaépületre . A feltárások rögtön felkeltették a tudós világ 
figyelmét, és újra felszították az ókori zsinagóga architektúrájáról és eredeté-
ről szóló vitát, illetve felkeltették az érdeklődést és előmozdították az ókori 
zsinagógák szerepére vonatkozó tudományos párbeszédet .

A téma tárgyalása régészeti szempontokra korlátozódik; megnézzük az 
ókori zsinagógák kutatásának alapvető fázisait, milyen célkitűzéseket értek 
el, és melyek jelentik még ma is a kutatók vizsgálódásainak tárgyait .

* A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Pietro Kaswalder OFM: L’edificio sinagogale antico: pianta 
e funzioni, Liber Annuus 69 (2009) 263–280 . Fordította: Szabó Xavér OFM .

1 E . Netzer: A Synagogue from the Hasmonean Period Recently Exposed in the Western Plain of 
Jericho, IEJ 49 (1999) 203–221; E . Netzer et alii, Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho. Final 
Reports of the 1973–1987 Excavations. Volume II: Stratigraphy and Achitecture. The Coins, Jerusalem 2004, 
159–192 .
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Az Izraelben fellelhető ókori zsinagógák kutatásának első szintézise 
Sylvester Saller 1972-ben megjelent katalógusában található .2 Néhány 
évvel később Frowald Hüttenmeister és Gottfried Reeg két kötetben 
kiadott egy megújított katalógust a zsidó és samaritánus zsinagógákról .3 
Akkor 134 zsinagógaépületet vettek számba, ma ez a lista jelentősen kibővült 
azokkal az épületekkel, amelyek fellelhetők a Szentföld minden régiójában 
Galileától kezdve a Negev-sivatagig, a Golán-fennsíktól a Gázai övezetig .

Érdekes megjegyezni, hogy néhány zsinagóga kapcsolatban állt a keresz-
tények szent helyeivel, illetve néhányról feltételezik, hogy a helyi zsidó-ke-
resztény közösség építette, mint ez Názáretben,4 valamint a Sion hegyén, 
az utolsó vacsora helyén lévő zsinagógával is történt .5 Az épületek tanulmá-
nyozása új fénybe állította a palesztinai őskeresztény közösség történetét, és 
jelentős fejezettel gazdagította az első századok egyháztörténelmét is .6 Más 
zsinagógák viszont a heródesi és a bizánci kor zsidó közösségeihez tartoztak, 

2 S . Saller: Second Revised Cathalog of the Ancient Synagogues of the Holy Land (SBF Collectio Minor 6), 
Jerusalem, 1972 .

3 F . Hüttenmeister – G . Reeg: Die antiken Synagogen in Israel. Teil 1: Die jüdischen Synagogen (BTAVO . 
Reihe B 12/1), Wiesbaden, 1977; G . Reeg: Die antiken Synagogen in Israel. Teil 2: Die samaritanischen 
Synagogen (BTAVO . Reihe B 12/2), Wiesbaden, 1977 .

4 B . Bagatti: Gli scavi di Nazareth. Vol 1: Dalle origini al secolo XII (SBF Collectio Maior 17), Jerusalem, 
1967, 111; Alle origini della Chiesa, vol . 1, Città del Vaticano 1981, 131; V . Corbo: La Chiesa-Sinagoga 
dell’Annunziata a Nazareth, LA 37 (1987) 333–343 .

5 J . Pinkerfeld: David’s Tomb . Notes on the History of the Building . Preliminary Report, Bulletin of 
the Louis M. Rabinowitz Found for the Exploration of Ancient Synagogues 3 (1960) 41–43; B . Bagatti: 
Sainte Sion, in Saint Jacques le Mineur. Premier Evêque de Jérusalem, Jerusalem, 1962, 13–21; B . Pixner: 
Church of the Apostles Found on Mt . Zion, BAR 16 (1989) 18–19 . Ez a zsinagóga azonos lehet a 
4 . századi bordeauxi névtelen Zarándok említette zsinagógával (Itinerarium 592,4–7), valamint az 
ugyancsak 4 . századi Szalamiszi Epifániosz említette hét zsinagóga egyikével (De mensuribus et 
ponderibus 14) .

6 B . Bagatti: L’archeologia cristiana in Palestina, Firenze, 1962; The Church from the Circumcision. History 
and Archaeology of the Judeo-Christians (SBF Collectio Minor 2), Jerusalem, 1971; Alle origini della 
Chiesa, vol . 1, Città del Vaticano 1981; L . J . Hoppe: The Synagogues and Churches of Ancient Palestine, 
Collegville, 1994 .
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például a galileai Kánában,7 Szefforiszban,8 Magdalában,9 Kafarnaumban10 
és a Heródionban11 feltárt zsinagógák .

Az ókori zsinagógákról szóló kutatás Yitzakh Magen 1993-ban megje-
lent samaritánus zsinagógákról szóló monográfiájával gazdagodott .12 Előtte 
alkalmi ásatásokból és az írásos forrásokból tudtunk a nablusi (Hazan 
Yaqub, vagyis „Jákob ültetvénye”) samaritánus épületekről,13 Shaalbim 
(Shaalbit),14 Bet Sheán zsinagógájáról,15 a ramat avivi mozaikról, amit a tel-
avivi Ha-Aretz múzeumban őriznek,16 és a nablusi Khirbet Mjadal vagy zur 
natani zsinagógaépületről .17 Az új samaritánus zsinagógákat az elmúlt har-
minc évben a Department of Antiquities of Israel vezette ásatások során azono-
sították a samaritánusok történelmi területén Nablus (az ókori Sikem) és a 
Garizim hegy,18 a samaritánus hagyomány szent hegyének közelében .

Ma már a kutatástörténet e lapja is teljes az olyan nevekkel, mint Khirbet 
Samara, el-Khirbeh, Kfar Fahma, Khirbet Mjadal, amelyek a korábban is-
mert zsinagógákat kiegészítik . A samaritánus zsinagógák első jellegzetes-

7 B . Bagatti: Le antichità di Kh . Qana e di Kefr Kenna in Galilea, LA 15 (1965) 251–292; S . Loffreda: 
Scavi a Kafr Kanna, LA 19 (1969) 328–348; E . Alliata: Cana di Galilea . La ricerca archeologica, La 
Terra Santa 75 (1999) 11–18 .

8 P . Viaud: Nazareth et ses deux églises de l’Annonciation et de St. Joseph, Paris, 1910, 179–191; B . Bagatti: 
Antichi villaggi cristiani di Galilea (SBF Collectio Minor 13), Jerusalem, 1971, 112–121 .

9 V . C . Corbo: Scavi archeologici a Magdala (1971–1973), LA 24 (1974) 5–37; La città romana di Mag-
dala . Rapporto preliminare dopo la quarta campagna di scavo: 10 ottobre – 8 dicembre 1975, in Studia 
Hierosolymitana in onore del P. Bellarmino Bagatti. Vol . 2: Studi archeologici (SBF Collectio Maior 23), 
Jerusalem, 1976, 355–378 .

10 V . C . Corbo – S . Loffreda – A . Spijkerman: La Sinagoga di Cafarnao dopo gli scavi del 1969 (SBF 
Collectio Minor 9), Jerusalem, 1970 .

11 V . C . Corbo: Herodion . Vol . 1: Gli edifici della reggia-fortezza (SBF Collectio Maior 20), Jerusalem, 
1989; E . Netzer: Greater Herodium, Jerusalem, 1981; The Herodian Triclinia . A Prototype for the 
“Galilean-Type” Synagogue, in L . I . Levine (ed .): Ancient Synagogues Revealed, Jerusalem, 1981, 49–
51 .

12 Y . Magen: Samaritan Synagoges, in F . Manns – E . Alliata (eds .): Early Christianity in Context. 
Monuments and Documents. Essays in Honour of E. Testa (SBF Collectio Maior 38), Jerusalem, 1993, 
193–230 . A . D . Crown – R . Pummer – A . Tal (eds .): A Companion to Samaritan Studies. A Encyclopaedic 
Dictionary, Tübingen, 1993; R . Pummer: How to Tell a Samaritan Synagogue from a Jewish 
Synagogue, BAR 24 (1998) 24–35 .

13 A Hazan Yaqub nevezetű zsinagógáról lásd: Y . Magen: Samaritan Synagoges, in F . Manns – E . 
Alliata (eds .): Early Christianity in Context, 220–222 .

14 E . Sukenik: The Samaritan Synagogue at Shalbit, Bulletin Rabinowitz 1 (1949) 25–30; G . Reeg: Die 
antiken Synagogen in Israel, Teil 2, Wiesbaden, 1977, 635–636; D . Barag: Shaalbim, New EAEHL 4 
(1993) 1338 .

15 N . Zori: The Ancient Synagogue at Beth Shean, EI 8 (1967) 149–167 (héberül); G . Reeg: Die antiken 
Synagogen in Israel, Teil 2, 571–575 . G . Foerster: Beth-Shean, New EAEHL 1 (1993) 223–235 .

16 G . Reeg: Die antiken Sínagogen in Israel, Teil 2, 631–632 .
17 Y . Magen: Samaritan Synagogues, in F . Manns – E . Alliata (eds .): Early Christianity in Context, 

222–223 .
18 A Garizim hegyi zsinagóga helyén a Zénóni Theotokhosz temploma állt, vö . Y . Magen: Samaritan 

Synagogues, 216–220 .
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sége a Garizim hegyéhez, a samaritánusok szent hegyéhez történő tájolás, 
a másik pedig a samaritánus feliratok jelenléte .19 A samaritánus régészeti 
leletek jelentős részét az Irgalmas Samaritánus Múzeumban őrzik (Khan 
el-Hatrurban a Maaleh Adummim mentén), amely 2009 . június 4-én nyílt 
meg a nyilvánosság előtt .20

A zsidó és samaritánus zsinagógaépületek nagy része a bizánci korból 
való (Kr . u . 5–7 . század), és a keresztény bazilikákhoz hasonló jellegzetes-
ségekkel bírnak: bazilikaalaprajz, padlómozaikok, falfülke vagy apszis a 
szent tekercs tárolására és az épület tájolásának jelzésére . A bizánci zsinagó-
gákban kitűnik a magas szintű mozaikdíszítés, mint például a beth alfai,21 
szefforiszi,22 hammat tiberiási,23 merothi24 és további zsinagógák mozaik-
jai .25

Néhány zsinagóga azonban a bizánci kor előtti, ezekről hosszas és hasz-
nos tudományos párbeszéd bontakozott ki építési koruk és funkcióik kap-
csán, amiket legjobban a jerikói és a magdalai zsinagógák példáznak .

19 L . Di Segni: The Greek Inscriptions in the Samaritan Synagogue at El Khirbe with Some 
Considerations on the Funcion of the Samaritan Synagogue in the Late Roman Period, in F . Manns 
– E . Alliata (eds .): Early Christianity in Context, 231–239; R . Pummer: How to Tell a Samaritan 
Synagogue from a Jewish Synagogue, BAR 24 (1998) 24–35 .

20 Y . Magen: The Inn of the Good Samaritan, Staff Officer of Archaeology. The Civil Administrarion of Judea 
and Samaria, Jerusalem, 2009 .

21 E . L . Sukenik: The Ancient Synagogue of Beth Alpha, Jerusalem, 1932 .
22 Z . Weiss – E . Netzer: Promise and Redemtion. A Synagogue Mosaic from Sepphoris, Jerusalem, 1996 .
23 M . Dothan: Hammath Tiberias. Early Synagogues and the Hellenistic and Roman Remains (Isra-

el Exploration Society – Israel Department of Antiquities and Museums – University of Haifa), 
Jerusalem – Haifa, 1983 . 

24 Z . Ilan – E . Damati: Meroth. The Ancient Jewish Village, Tel Aviv, 1988 (héber); Z . Ilan: The 
Synagogue and Beth Midrash of Meroth, in R . Hachlili (ed .): Ancient Synagogues in Israel. Third-
Seventh Century C.E. Proceedings of Symposium University of Haifa, May 1987 (BAR IS 499), Oxford, 
1989, 21–42; Z . Ilan – E . Damati: The Mosaic from the Synagogue at Ancient Meroth, IMJ 4 (1985) 
51–56; Z . Ilan: Meroth, New EAEHL 3 (1993) 1028–1031 .

25 Az ókori zsinagógák mozaikjáról számos tanulmány született: M . Avi-Yonah: Ancient Mosaics, 
London, 1975; R . Hachlili: Ancient Jewish Art and Acheeology in the Land of Israel, Leiden, 1988; A . 
Ovadiah: Art of the Ancient Synagogues in Israel, in D . Urman – P . V . M . Flesher (eds .): Ancient 
Synagogues. Volume 2: Historical Analysis and Archaeological Discovery (Studia Post-Biblica 47), Lei-
den, 1995, 301–318; R . Hachlili: Aspects of Similarity and Diversity in the Architecture and Art 
of Ancient Synagogues and Churches in the Land of Israel, ZDPV 113 (1997) 92–122; R . Talgam: 
Similiarities and Differences between Synagogue and Church Mosaics in Palestine during the 
Byzantine and Umayyad Periods, in L . I . Levine – Z . Weiss: From Dura to Sepphoris. Studies in Jewish 
Art and Society in Late Antiquity (JRA Suppl 40), Portsmouth, Rhode Island, 2000, 93–110 .
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A kafarnaumi ásatások és a „galileai zsinagóga”:  
egy történet vége

A kafarnaumi zsinagógánál végzett ásatás az izraeli régészeti panorámában 
mind közül az egyik alapvető példának tekinthető . A már 1865-ben azono-
sított zsinagóga a lendületes és gazdag eredményeket felmutató kutatások 
központjába került . A kafarnaumi zsinagóga első régészeti értelmezésére 
német építészek, Heinrich Kohl és Carl Watzinger 1905-ben tettek kí-
sérletet,26 ezt követte Gaudenzio Orfali ásatása 1921-ben,27 majd számos 
régészeti expedíció, amelyet Virgilio Corbo és Stanislao Loffreda ve-
zetett 1969-től 1990-ig .28

A kafarnaumi zsinagóga ásatásának jelentős hatása volt azon elméletek 
kidolgozására, amelyek megkísérelnek magyarázatot adni egy ókori zsina-
góga eredetére és funkcióira . Valóban, Kohl és Watzinger ásatásából állt 
elő a galileai (vagy az ún . korai típusú, Early Type) zsinagóga elmélete, mun-
kahipotézise, amely néhány akadémiai körben még ma is tartja magát,29 
ugyanakkor az idő túlhaladott rajta és módosításra szorul .30

Ezen elmélet szerint Galilea zsinagógái néhány jól körülírható kritériu-
mot kínálnak: a zsinagógák Kr . u . 190–220 között épültek, római időszak-
ból származó bazilikális elrendezésű alaprajzuk van, a dekoráció (oszlop-
fők, oszlopok, frízek, tojásléc, kagylók stb .) klasszikus birodalmi-római, 
kőpadlójuk van, még nincs falfülkében vagy egy apszisban rögzített hely a 
Tórának,31 homlokzatuk déli irányba, az épület Jeruzsálem felé néz .

A kafarnaumi zsinagóga ásatásain talált pénzérmékkel kapcsolatos leg-
újabb publikációkban a fehér zsinagóga datálását áthelyezték az 5 . század 

26 H . Kohl – C . Watzinger: Antike Synagogen in Galiläa, Leipzig, 1916 .
27 G . Orfali: Capharnaüm et ses ruines, d’après les fouilles accomplies à Tell-Houm par la Custodie 

Franciscaine de Terre Sainte (1905–1921), Paris, 1922 .
28 V . C . Corbo – S . Loffreda – A . Spijerman: La Sinagoga di Cafarnao dopo gli scavi del 1969 (SBF 

Collectio Minor 9), Jerusalem, 1970; S . Loffreda: Le sinagoghe di Cafarnao, BeO 26 (1984) 103–114; 
Coins from the Synagogue of Capharnaum, LA 47 (1997) 223–244; P . Kaswalder: La Sinagoga 
di Cafarnao (Mc 1,21–39) e il problema archeologico della “sinagoga galilaica”, in M . Adinolfi – P . 
Kaswalder (eds .): Entrarono a Cafarnao. Lettura interdisciplinare di Mc 1. Studi in onore di P. Virginio 
Ravanelli (SBF Analecta 44), Jerusalem, 1997, 243–271 .

29 G . Foerster: “Notes on Recent Excavations at Capernaum”, IEJ 21 (1971) 207–211; M . Avi-Yonah: 
Some Comments on the Capernaum Excavations, in L . I . Levine (ed .): Ancient Synagogues Revealed, 
60–62; G . Foerster: The Ancient Synagogues of the Galilee, in L . I . Levine (ed .): The Galilee in 
Antiquity, New York, 1992, 289–319; Y . Tsafrir: The Synagogues at Capernaum and Meroth and the 
Dating of the Galilean Synagogue, JRA Suppl 14 (1995) 151–161 .

30 E . M . Meyers: The Current State of Galilean Synagogue Studies, in L . I . Levine (ed .): The Synagogue 
in Late Antiquity, Philadelphia, 1987, 127–137; Z . U . Ma’oz: When were the Galilean Synagogues First 
Constructed?, EI 25 (1996) 416–426 (héberül) .

31 Az aron qodest valószínűleg a tároló helyéről a zsinagógai liturgia alatt hozták a gyülekezet közepére .
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végére .32 De más épületek ásatásai is az érett bizánci korba helyezik Galilea 
zsinagógáinak építési idejét, mert a klasszikusnak tartott modellek ismét-
lődnek a következő századokban, lásd Baram,33 Giszkala,34 Nabratein,35 
Meroth,36 Korazin,37 Khirben Ammudim,38 a Golán fennsíkon Qatzrin39 
stb . Más szavakkal, a galeileai zsinagóga elméletére úgy kell tekintenünk, 
hogy azokat az új régészeti adatok felülírták . Manapság különösen Galilea 
és a Golán-fennsík szinte összes épületének keltezésére az 5 . és a 6 . század 
közötti időszakot javasolják .40

A jerikói új zsinagóga (1998)

Az Ehud Netzer vezette régészeti feltárás iránti érdeklődésnek kettős oka 
van: az épület datálása és alaprajza . Egy zsinagóga megléte nem meglepő a 
Hasmoneus-kori Jerikóban, gondoljunk arra, hogy a hellenista korban (Kr . 
e . 2–1 . század) a zsidóság e jellegzetes intézménye hamar elterjedt .41 Kr . e . 
57-ben Szíria prokonzulja, Gabinius Jerikót a két szünedria egyikévé emelte, 
elismerve a közösség zsidó jellegét .42

32 S . Loffreda: Coins from the Synagogue of Capharnaum, LA 47 (1997) 223–244; E . Arslan: Il 
deposito monetale della trincea XII nel cortile della sinagoga di Cafarnao, LA 47 (1997) 245–328; 
B . Callagher: Un ripostiglio di monete d’oro bizantine dalla sinagoga di Cafarnao, LA 47 (1997) 
329–338 .

33 M . Aviam: The Ancient Synagogues of Baram, Qadmoniot 35 (2002) 118–125 (héberül); The Ancient 
Synagogue at Bar’am, in A . J . Avery-Peck – J . Neusner (eds .): Judaism in Late Antiquity. Part Three. 
Where we Stand. Issue and Debates in Ancient Judaism, Volume 4: The Special Problem of the Synagogue 
(HOS), Leiden etc . 2001, 155–177 . Az 1998-ban folyó ásatást követően az izraeli régész a bar’ami zsi-
nagóga datálását áthelyezte a 4 . század vége és az 5 . század eleje közé .

34 E . M . Meyers – C . L . Meyers – J . F . Strange: Excavations at the Ancient Synagogue of Gush Halav 
(MEP 5), Winona Lake IN, 1990 .

35 E . M . Meyers – C . L . Meyers – J . F . Strange: Second Preliminary Report on the 1981 Excavations 
at en-Nabratein, Israel, BASOR 246 (1982) 35–54 .

36 Z . Ilan – E . Damati: Meroth. The Ancient Jewish Village, Tel Aviv, 1998 (héberül); Z . Ilan: The 
Synagogue and Beth Midrash of Meroth, in Hachlili (ed .): Ancient Synagogues in Israel, 21–42 .

37 Z . Yeivin: Chorazin, EAEHL 1: 299–303; Z . Yeivin: !yzrwkb tsnkh tyb, The Synagogue at Korazim, 
Jerusalem, 2000 (héberül) .

38 L . I . Levine: Excavations at Hurvat ha-’Ammudim, in L . I . Levine (ed .): Ancient Synagogues Revealed, 
78–81 .

39 Z . U . Ma’oz: Qasrin, New EAEHL 4 (1993) 1219–1222 .
40 A . Seager: The Recent Historiography of Ancient Synagogue Architecture, in Hachlili (ed .): 

Ancient Synagogues in Israel, 85–92; L . I . Levine: Synagogues, New EAEHL 4 (1993) 1421–1424; J . 
Magness: The Question of the Synagogue . The Problem of Typology, in Avery-Peck – Neusner 
(ed .): Judaism in Late Antiquity, 1–48 .

41 L . I . Levine: The Second Temple Synagogue . The Formative Years, in Uő . (ed .): The Synagogue in 
Late Antiquity, 7–31 .

42 Vö . Josephus Flavius: A zsidó háború, 1,170; A zsidók története 14,5,4 .
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A jerikói zsinagógaépületen az építkezés három biztos fázisa látható a 
Kr . e . 104 és 31 közötti időszakban . Kezdetben épült egy lakóház jellegű épü-
let udvarral, körülötte négy szobával . Az nem világos, hogy már az elején 
nyilvános gyülekezésre szolgáló hely volt-e vagy egyszerű magánház . Az 
első fázist Alexandrosz Jannaiosz (Kr . e . 104–76) korára helyezik, amikor az 
erődített palota megépült a Wadi Qelt északi részén .

Később a ház nyugati részén épült a lépcsős és oszlopos imaterem, a déli 
oldalon pedig egy mikve, rituális fürdő . Az építkezés harmadik szakaszában 
hozzátoldották nyugaton a tricliniumot és a konyhai részeket, így aztán az 
épület teljes mérete: 11 m × 16 m . A zsinagógaépület a Kr . u . 31-ben bekövet-
kezett földrengés miatt dőlt össze . A továbbiakban a zsinagógaépület kisebb 
károkat szenvedett a második heródesi palota építésekor .

A központi terem téglalap alakú (7,6 m × 12,4 m) négy sorban elhelyezett 
12 oszloppal a mennyezet alátámasztására . Az oszlopok a főhajót vagy az 
imatermet határolják, amelyet négy eltérő, 1,75 m × 2 m-es hajó övez . A köz-
ponti terem 90 cm-rel mélyebben van a lépcsőzet szintjéhez képest . A külső 
oldalakra helyezett lépcsőzeten mintegy 150 ember férhetett el . Az oszlopos 
terem köré elhelyezett lépcsőzet helyzete jelzi, hogy a gyülekezet figyelmé-
nek fókuszában az imaterem középpontja volt, ahol a Tórának szánt asztal 
állt .

A jerikói zsinagóga jellegzetes elemei: egy kis kézmosó a tisztálkodási 
szertartásokhoz (héberül: gurna), egy jellegzetes, arányaiban kis falfülke az 
észak-keleti sarokban, egy mikve és két latrina a déli oldalon . A zsinagógai 
termet két részre osztotta a déli falhoz illesztett csatorna, amely a vizet szál-
lította a mikvéhez .

Egy másik elem, amely a jerikói épületet zsinagógaként engedi azonosí-
tani, az északkeleti sarokban felszínre hozott kis falfülke (1,45 m × 1,60 m) . A 
falfülke kétszintes volt: a felső szintet a Tóra-tekercsek őrzésére használták, 
az alsó szint genizához vagy tárolóhoz hasonló szereppel bírt . Az U-alakú 
ebédlőterem vagy triclinium, amely egy későbbi szakaszban épült, 4 m × 5 m 
méretű . A triclinium megléte jelzi, hogy a zsinagógában gyakran költöttek el 
közösségi étkezéseket .

A jelenlegi tudományos párbeszéd úgy tartja, hogy eredetileg a zsina-
góga nem csupán a tóraolvasás és a vallásos, rabbinikus tanítás szolgálatára 
épült, ahogy később, hanem különböző szerepeket tölthetett be:

• a társadalmi és közösségi ügyek központja volt,
• otthont adott a bíróságnak vagy a Nagytanácsnak,
• karitatív céllal adományokat is gyűjtött,
• befogadhatta az idegeneket és a rászorulókat,
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• a tanulás és a Tóra-oktatás helye volt .
Mindezek a funkciók a jerikói épületen belül is felfedezhetők .

A magdalai új zsinagóga (2009)

Az új magdalai zsinagógát nemrégiben, a Dina Avshalom-Gorni és 
Arfan Najar (The Department of Antiquities of the State of Israel) vezette 
2009-es expedíció során tárták fel . A zsinagóga a Szentföldi Kusztódia in-
gatlanjától északra található, ahol korábban éppen egy kis zsinagógaépület-
re bukkantak .43 Az új zsinagógát eddig még nem mutatták be részletesen, az 
első információkból azonban tudunk néhány olyan jellegzetességről, amely 
megkülönbözteti más, addig ismert épületektől . Az első újdonság az épület 
alaprajzára vonatkozik . Két szomszédos szobából áll . Ezenkívül, ami egy ősi 
épületnél rendkívül érdekes, padlója mozaikkal van kirakva és falának vako-
lata is díszített . Egyetlen párhuzam erre a római Ostia Antica zsinagógája .44

A legérdekesebb elem azonban, amelyet a feltáró régészek egyedi esetnek 
tartanak, a 120 m2-es központi terem közepén elhelyezett kőasztal . Az asz-
tal négy oldala domborművekkel díszített . Elől egy hétkarú, négyzet alakú 
dobogóra elhelyezett menóra látható két amfora társaságában . A jelenet két 
szélét két oszlop zárja le . Az asztal felső részét két dombormű díszíti geo-
metrikus és növényi motívumokkal, oldalain két, gyertyatartókhoz nagyon 
hasonlító pálmafával . A többi zsinagógaépülethez hasonlóan a magdalai 
zsinagóga is lépcsőzettel van ellátva, hogy helyet adjon a gyülekezetnek . Az 
épület datálása nagyon korai, ugyanis a Kr . e . 1 . század közepére helyezik .

Izrael legősibb zsinagógái

A Kr . u . 1 . század írásos forrásaiban számos említést találhatunk zsinagó-
gákról Izrael földjének különböző részein .45 Az Újszövetség sokat megje-

43 V . C . Corbo: Scavi archeologici a Magdala (1971–1973), LA 24 (1974) 5–37 .
44 M . F . Squarciapino: La sinagoga di Ostia . Seconda campagna di scavo, in Atti del VI congresso 

internazionale di archeologia cristiana, Ravenna 23-30 settembre 1962, Roma, 1965, 299–315 .
45 A tárgyalás során figyelmen kívül hagyunk néhány qumráni szöveget, amelyek az esszénusok 

kultuszhelyének vagy zsinagógájának jelenlétére utalhatnak . A szövegek rendkívül ellentmondá-
sosak, illetve a Khirben Qumránnál végzett ásatásoknál nem különítettek el egyértelműen sem-
miféle kultuszhelyet, amely zsinagógára utalhatna . Vö . J . B . Humbert: L’Espace sacré à Qumran: 
Propositions pour l’archéologie, RB 101 (1994) 161–214; R . Reich: A Note on the Function of Room 
300 (the “Scriptorium”), at Khirbet Qumran, JJS 46 (1995) 157–160; G . Marquis – L . H . Schiffman 
– E . Tov – J . C . Vanderkam (ed .): The Dead Sea Scrolls Fifty Years after Their Discovery. Proceedings 
of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997, Jerusalem, 2000; Y . Rapuano: The Hasmonean Period 5 
“Synagogue” at Jericho and the “Council Chamber” at Qumran, IEJ 51 (2001) 48–56; Y . Hirschfeld: 
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löl Galileában (Mk 1,21–29; 1,39; Mt 4,23; Lk 4,15–28; 7,4–5; Jn 6,22–59), a 
diaszpórában (ApCsel 13,5; 15,21), valamint egyet Jeruzsálemben (ApCsel 
6,9) . Alexandriai Philón leírja az egyiptomi Alexandria pazar zsinagógá-
ját, amelyről később a rabbinikus források is megemlékeznek .46 Josephus 
Flavius kifejezetten Tibériás,47 Caesarea Maritima48 és Dor49 zsinagógáit 
nevezi meg .

A régészeti kutatásokban azonban nem különítettek el meggyőzően 
egyetlen zsinagógát sem, amelyeket az írásos forrásokban említettek . A le-
tűnt épületek között kell megemlítenünk a jeruzsálemi Ófel zsinagógáját, 
amelyhez a Theodotosz-felirat is tartozott . A feliraton felsorolva megtalál-
ható egy sor funkció, amely rámutat a zsinagóga eredetére: 

„Theodotosz, Vettenus (fia), pap és zsinagógafő, zsinagógafő fia, zsinagógafő unokája 
építtette ezt a zsinagógát, hogy benne a Törvényt olvassák, a parancsolatokat tanítsák, 
valamint a vendégházat, a termeket, a vízellátást, hogy fogadóként használják azok, 
akiknek szükségük van rá, amikor idegenből jönnek . Ezt [a zsinagógát] annak atyái, a 
vének és Szimónidész alapították .”50 

A vendégfogadás összefügg Jeruzsálemmel, hiszen a város a legfontosabb 
zsidó ünnepek (Húsvét, Pünkösd, Engesztelés napja, Sátoros ünnep) alkal-
mából megtelt az izraelita diaszpóra minden pontjáról érkező zarándokok-
kal .

Ugyanakkor a különböző izraeli helyeken végzett ásatások régészeti bi-
zonyítékot szolgáltatnak a Kr . u . 1 . században létező zsinagógákról .51 A je-
rikói és a magdalai zsinagógák megtalálása előtt néhány, Júdeának Róma 
ellenes háborújában (Kr . u . 67–72) lerombolt épületről tudtunk: a Golán-
fennsíkon Gamla;52 Magdala (görögül: Tarichea) a Tibériás-tó partján, a 

Qumran in the Second Temple Period . Reassessing the Archaeological Evidence, LA 52 (2002) 
247–296 .

46 Philón: Legatio 156–157; 216; 312–316 .
47 Josephus Flavius: Vita 277–303 .
48 Josephus Flavius: Bellum 2,266–270 . 284–292; Antiquitates 20,173–184 .
49 Josephus Flavius: Antiquitates 19,279–311 .
50 R . Weill: La cité de David . Comte rendu des fouilles exécutées à Jérusalem, sur la site de la ville 

primitive . Campagne de 1913–1914, REJ 71 (1920) 1–45; J .-B . Frey: CIJ, vol . 2, Rome, 1956, 332–335 . 
(A fordító megjegyzése: Theodotosz zsinagógája feliratának magyar szövegét lásd Grüll Tibor: A 
kövek kiáltanak. 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához, Budapest, Szent Pál Aka-
démia, 2009, 180–185 .)

51 L . J . Grabbe: Synagoues in Pre 70 Palestine: A Re-Assessment, in D . Urman – P . V . Flesher (ed .): 
Ancient Synagogues. Volume 1: Historical Analysis and Archaeological Discovery (Studia Post-Biblica 
47), Leiden, 1995, 17–26 .

52 S . Gutman: The Synagogue at Gamla, in Levine (ed .): Ancient Synagogues Revealed, 30–34; “Gam-
la”, New EAEHL 2 (1993) 459–463 .
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Heródion Betlehemben, Qiryat Sefer Szamária déli részén53 és a maszadai54 
erődítmény .

Gamlában, a híres erődben a Golánon, amelyet Vespasianus római ka-
tonái foglaltak el egy rövid ostromot követően Kr . u . 67-ben, Shemaryahu 
Gutman azonosított egy zsinagógaépületet, amely a keleti védőfalhoz il-
leszkedik, három ajtaja van, egy kis falfülkéje, továbbá egy oszlopcsarnok és 
egy kézmosó (gurna) alkotja . Úgy tűnik, hogy az épület azokban az években 
épült, amikor Alexandrosz Jannaiosz (Kr . e . 82–81) elfoglalta Gaulanitist, 
tehát a Kr . e . 1 . században . Az épület tájolása, már amennyire a nehéz terep 
lehetővé teszi, déli . A központi terem méretei: 13,40 m × 9,30 m; az imater-
met négy oldalról oszlopok veszik körül, amelyek leválasztják az oldalhajó-
kat . Belül három lépcsősornyi pad található a gyülekezet számára . Az épület 
nyugati oldalához illeszkedik egy 8,70 m × 3 m-es oszlopcsarnok . A padlózat 
félig kőből, félig agyagból készült .

A magdalai zsinagóga mérete 7,25 m × 8,16 m, és keleti tájolású . Hat osz-
lopa volt és padjai az emberek számára . Néhány kutató a magdalai zsina-
gógának nem pontosan azt az értelmezését fogadja el, amit a maga idejé-
ben Virgillio Corbo és Stanislao Loffreda nyújtott . Az az álláspont 
azonban, amit például Ehud Netzer, Anders Runesson, Lee I . Levine 
és más kutatók képviselnek,55 abból a tényből fakad, hogy a magdalai kis 
zsinagógát a későbbiekben átalakították ninfeummá, vagyis fürdővé . Az 
épület eredeti szerepének nehéz felismerése ugyanakkor nem vezet zsinagó-
gaeredetének tagadásához .

Heródion és Maszada erődítményeiben a zelóták már meglévő helysé-
gekből alakítottak ki egy zsinagógatermet . A keleti tájolású maszadai zsi-
nagóga mérete 10 m × 8 m, két oszlopsorral, az emberek számára kialakított 
padozattal . Nem volt semmiféle rögzített hely (béma, falfülke vagy valami 
más) a Tórának, egy északi elhelyezkedésű oldalsó kis szoba azonban való-
színűleg a Tóra tárolására szolgált .

53 Y . Magen – E . Sirkis: Qiryat Sefer . A Jewish Village and Synagogue of the Second Temple Period, 
Qadmoniot 33 (1999) 25–32 . A hely Lodtól 15 km-nyire található keletre, Modiin városához közel .

54 Y . Yadin: Masada: Herod’s Fortress and the Zealots Last Stand, New York, 1967; The Synagogue at 
Masada, in Levine (ed .): Ancient Synagogues Revealed, 19–23; E . Netzer (ed .): Masada ,vol . 3: The 
Yigael Yadin excavations 1963–1965. Final Reports. The Buildings Statigraphy and Architecture, Jerusalem, 
1989, 402–423 .

55 E . Netzer: Did the Magdala Springhouse Serve as a Synagogue?, in A . Kasher (ed .): Sinagogues 
in Antiquity, Jerusalem, 1987, 165–172 (héber); D . D . Binder: Into the Temple Courts. The Places of the 
Synagogues in the Second Temple Period (SBL DS 169), Atlanta, GA 1999, 193–196; L . I . Levine: The 
Ancient Synagogue. The First Thousand Years, New Haven – London, 2000, 65–67; A . Runesson: The 
Origins of the Synagogue. A Socio-Historical Study (CB NT 37), Stockholm, 2001, 175, 18 . lábjegyzet .
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Heródion zsinagógájának mérete 10 m × 14 m, két oszlopsorral és pado-
zattal a nép számára . Az imatermen kívül más szolgálati létesítmény nem 
látszik .

A magdalai, gamlai és a qirjat seferi zsinagógák kezdettől fogva zsina-
gógának épültek, azonban az előbbi két helyen a zsinagógatermet koráb-
bi szobák helyreállításával nyerték a zelóták az első zsidó felkelés előtt . 
Heródionon a heródesi királyi palota déli oldalán található tricliniumot ala-
kították zsinagógává, Maszadán pedig a zsinagógát az erődítmény védelmi 
falának egyik szobájából alakították ki .

A gyors vizsgálatból nyilvánvaló:
• a Kr . u . 1 . századi zsinagógák egyaránt rendkívül kisméretűek,
• az oszlopok célja, hogy körülhatárolják az imatermet,
• a lépcsőzet az imaterem oldalán található,
• az épület tájolása változó,
• a város környezetén belül bárhol lehetett .

A lépcsőzetek jelenléte, amelyek elfoglalják a központi terem minden olda-
lát, azt a benyomást keltik, hogy a nép figyelme a terem közepére irányult, 
ahol a Tórát elhelyezték a közösségi alkalmak során . Csak később, a 3–5 . 
század során határozták meg, hogy a zsinagógaépület tájolása Jeruzsálem és 
a Templom legyen . A j.Ber 4,8 pontosítja a zsidó imádság szabályait, amelyet 
a zsinagógára is alkalmaztak: „Aki a diaszpórában él, imádkozzon Izrael felé 
fordulva, aki Jeruzsálemen kívül él, de Izrael földjén, imádkozzon a Szent 
Város felé, aki pedig Jeruzsálemben él, imádkozzon a Templom felé fordul-
va .” Észrevehetők például a Tószefta (Kr . u . 3 . századra datálható) rendelke-
zései . A t.Szukkót 4,6 Alexandria zsinagógáját tekintve a következőt írja elő: 

1) Kelet felé, vagyis Jeruzsálem felé kell tájolni; 
2) bazilika alaprajzúnak kell lennie; 
3) fából készült, középre helyezett bémával kell rendelkeznie, 71 szék-

kel a vének számára . A bémán állt a pap (kóhén), amikor áldást osz-
tott a gyülekezetre, vagy a felolvasó .56

Izrael első zsinagógái közé számít Qiryat Sefer is, amelyet 1995-ben tártak 
fel .57 Az ásatások eredménye szerint a falut a Kr . u . 1 . század végén állítot-

56 Alexandria zsinagógájáról megemlékezik Alexandriai Philón . A zsinagógát egy római elnyomás 
idején rombolták le, ahol elpusztították a zsidó közösséget, kb . Kr . u . 115–116-ban, vagyis ezek a 
rendelkezések akkor kerültek bele a Tószeftába, amikor a zsinagóga már nem létezett . Kétséges, 
hogy ezek az előírások a zsinagóga utáni korszakból valók, és valószínűleg a szövegbe nem odaillő 
elemeket illesztettek be . Lásd L . I . Levine bemutatását: Ancient Synagogue, New Haven – London, 
2000, 82–89 .

57 Magen – Sirkis: Qiryat Sefer . A Jewish Village and Synagogue of the Second Temple Period, 25–32 
(héber) .
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ták helyre, majd elnéptelenedett a Bar Kochba-féle felkelés elején (Kr . u . 
132–135), és ezért építése Júdeának a Róma elleni két felkelése közé tehető . A 
qiryat seferi zsinagóga mérete 8 m × 8 m; három oldalán padozat található, 
illetve négy oszlop .

Egészen biztosan csupán a Nabratein I . zsinagóga első fázisa tartozik a 
Bar Kochba felkelést (Kr . u . 132–135) követő időszakhoz . Az épület datálása 
E . Meyers szerint Kr . u . 135–250 közé helyezhető .58 

Zsinagógák a diaszpórában

Érdemes beilleszteni az első zsinagógák ezen keretébe a zsidó diaszpórában 
található, néhány legrégebbi és legjelentősebb épületből álló listát: Ostia, 
Szardesz, Sztobi és Dura Europosz .59 Az épületekben egy jelentős különb-
ség figyelhető meg a palesztinai zsinagógák egyszerűségéhez képest . Ezek a 
zsinagógák általában szobákkal és kiegészítő létesítményekkel voltak ellát-
va, hogy megfeleljenek a közösségi igényeknek, mint például iskola, edző-
termek, fürdők stb . Némiképp másolják a római stílusú collegiákat, amely a 
közösségi élet több megnyilvánulási formájának volt a színhelye .60

Ostia Anticában, Róma kikötőjéhez közel feltártak egy zsinagógát, ame-
lyet a Kr . u . 1 . és 4 . század között használtak: 12,5 m × 24,9 m méretű, padló-
mozaikos, nyugati hátsó fala enyhén ívelt .61 A nyugati falhoz támaszkodik 
a béma, amelyet az építkezés végső fázisában egy kis aedicula vagy falfülke 
helyettesített, hasonlóan, mint Szárdeszben . Az épület tricliniummal ellá-
tott, latin és görög nyelvű feliratokban gazdag . Az egyik felirat megemlíti az 
adományozót, Faustost, aki hozzájárult egy aedicula építéséhez .

58 E . M . Meyers – C . L . Meyers – J . F . Strange: Preliminary Report on the 1981 Excavations at 
en-Natratein, Israel, BASOR 244 (1981) 1–25; Second Preliminary Report on the 1981 Excavations at 
en-Natratein, Israel, BASOR 246 (1982) 35–54 .

59 Első tájékozódásul: A . T . Kraabel: The Diaspora Synagogue . Archaeological and Epigraphic 
evidence since Sukenik, ANRW 2 .19,1, Berlin, 1979, 477–510; L . H . Feldman: Diaspora Synaogues . 
New Light from Inscriptions and Papyri, in Uő (ed .): Studies in Hellenistic Judaism (AGAJU 30), 
Leiden, 1996, 577–602; L . V . Rutgers: Synagogue Archaeology in the Greco-Roman World, in S . 
Fine (ed .): Sacred Realm. The Emergence of the Synagogue in the Ancient World, New York, 1996, 67–95; 
Levine: The Ancient Synagogue, 232–287; A . Runesson: The Origins of the Synagogue, Stockholm, 
2001, 401–476 .

60 P . Richardson: Early Synagogues as Collegia in the Diaspora and in Palestine, in J . S . Kloppenborg 
(ed .): Voluntary Association in the Greco-Roman World, London, 1996, 90–109 .

61 M . F . Squarciapino: The Synagogue at Ostia, Arch 16 (1964) 194–203; La Sinagoga di Ostia . 
Seconda campagna di scavo, in Atti del VI congresso internazionale di archeologia cristiana, Raenna 23-
30 settembre 1962, Roma, 1965, 299–315; B . Olsson – D . Mitternacht – O . Brandt (ed .): The Synagogue 
of Ancient Ostia and the Jews of Rome, Stockholm, 2001, 29–99; A Monumental Synagogue from the 
First Century: The Case of Ostia, JSJ 33 (2002) 171–220 .
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A kis-ázsiai Szardeszben 1962-ben felfedeztek egy 2 . századi zsinagóga-
épületet, amelyet a Harvard University tárt fel 1964-től kezdve .62 Ez a valaha 
feltárt legnagyobb zsinagóga, melyhez hozzátartozott a zsidó közösség több 
nyilvános helye (egy gymnasium és fürdők) . Az aula előtt található egy át-
rium egy kúttal, egy 18 × 54 m-es bazilikális hajó; az apszis pedig nyugati 
tájolású . A bejárat oldalán két aedicula található . Sok mozaikpanelre buk-
kantak, valamint míg az oldalfalakat lent márvány borítja, addig fentebb 
vakolat . A Tóra olvasására szolgáló asztal valószínűleg az apszis előtt volt . 
Kb . 80 görög és héber nyelvű felirat maradt fenn a zsinagógában, melyek 
közül kiemelkedik a deus hüpszisztosz (fölséges Isten) cím .63 A zsidóság szim-
bólumai között találunk számos gyertyatartót (menorót), közülük az egyik 
óriási márvány menóra 1 méter szélességű . Az épület datálása – az alapvető 
fázisokat tekintve – a Kr . u . 2 . és 3 . század közé helyezhető . A zsinagógát Kr . 
u . 616-ban rombolták le .

Sztobiban, a mai Macedóniában 1931-ben tártak fel a Kr . u . 2–4 . századi 
zsinagógaépületet . A 7,9 m × 13,3 m méretű bazilikaszerű aula keleti tájo-
lású, padlómozaikos, falai vakoltak és díszítéssel ellátottak . A keleti fallal 
szemben volt található a pódium vagy béma a Tóra aediculuma számára .64 A 
sztobi zsinagóga is el volt látva tricliniummal a közösségi étkezések végett . 
Sztobiból származik Policarmus hosszú oszlopfelirata, de sajnálatos módon 
nem az oszlopon találták meg, ezért a datálása bizonytalan . A görög nyel-
vű felirat Claudius Tiberius Policarmust a sztobi zsinagóga atyjának titulálja, 
amely a jótevők és egyben a zsinagóga hivatalnokának egyik címe is .65

62 A . R . Seager: The Building History of the Sardis Synagogue, AJA 76 (1972), 425–435; The 
Architecture of the Dura and Sardis Synagogues, in J . Gutmann (ed .): The Synagogue. Studies in 
Origins, Archaeology and Architecture, New York, 1975, 149–193; The Synagogue at Sardis, in Levine 
(ed .): Ancient Synagogues Revealed, 178–184; G . M . A . Hanfmann et alii: Sardis From Prehistoric to 
Roman Times. Results of the Archaeological WExploration of Sardis 1958-1975, Cambridge MA, 1983; 
Levine: The Ancient Synagogue, 242–249 .

63 A . T . Kraabel: Hypsistos and the Synagogue at Sardis, Greek, Roman and Byzantine Studies 10 (1969) 
81–93; J . H . Kroll: The Greek Inscriptions of the Sardis Synagogue, HTR 94 (2001) 5–55; F . M . 
Cross: The Hebrew Inscriptions from Sardis, HTR 95 (2002) 3–19 .

64 A . Marmorstein: The Synagogue of Claudius Tiberius Polycharmus, JQR 27 (1937) 373–384; E . 
Kitzinger: A Survey of the Early Christian Town of Stobi, Dumbarton Oaks Papers 3 (1949) 81–161; 
L . M . White: The Social Origins of Christian Architecture. Building God’s House in the Roman World: 
Architectural Adaptation Among Pagans, Jews, and Christians, vol . 1, Valley Forge, 1996, 343–352; 
Levine: The Ancient Synagogue, 252–255 .

65 M . Hengel: Die Synagogeninschrift von Stobi, in J . Gutmann (ed .): The Synagogue. Studies in 
Origins, Archaeology and Architecture, New York, 1975, 110–148; W . Poehlman: The Polycharmos 
Inscription and Synagogue I at Stobi, in B . Aleksova (ed .): Studies in the Antiquities of Stobi, vol . 3, 
Beograd, 1981, 235–246; E . Habas: The Dedication of Polycharmos from Stobi . Problems of Dating 
and Interpretation, JQR 92 (2002) 41–78 .

Studia 16 cc.indb   173 13/07/15   10:27



Pietro Kaswalder oFM174

Dura Europoszban, Szíria keleti határvárosában, az Eufrátesz folyó part-
ján a Yale Egyetem66 vezette ásatás során felszínre került a leglátványosabb 
zsinagóga, amelynek datálását a Kr . u . 2 . századtól kezdődő időszakra he-
lyezik . A dura europoszi zsinagóga két nagyobb építési fázisról tanúskodik . 
Az épületet Kr . u . 256-ban rombolták le . Az alaprajz szerint a kis aula 8,7 m 
× 14 m méretű, előtte egy árkádos udvar található, a kis falfülke nyugat felé 
tájolt, a padozat az imaterem négy oldalán helyezkedik el . Azon zsinagóga-
épületek sorozatába illeszkedik, amelyeknek funkciója nem teljesen világos . 
A dura europoszi zsinagóga valóban híres bibliai ihletésű képei miatt, ame-
lyek az imaterem falán találhatók, egyfajta „festő által elbeszélt” szent tör-
ténelmet jelenítve meg .67 Erwin R . Goodenough szerint Dura Europosz 
képei egy philóni, vagyis misztikus és hellenisztikus zsidóság tanúi . Ezt a 
hipotézist azonban nem mindenki osztja . Carl Hermann Kraeling pél-
dául Dura Europosz képei kapcsán így fogalmaz:

„Ugyanakkor ezen egyedülálló struktúrán keresztül a történelmi fejlődés és a kapcso-
latok szélesebb panorámájába láthatunk bele és találhatunk új inspirációt . Az itt ta-
lálható javaslatok, melyek saját értelmezési hagyományunk növekedését és fejlődését 
érthetővé teszik, új módon kerülnek megvilágításra . A művészet ősi zsidó használata 
visszakerül az őt megillető helyére az ókori zsidóság teljes képében . Új fényben látjuk a 
zsidóság és a kereszténység pogányság elleni közös frontját, és a kapcsolatokat a zsidó 
művészet és a keresztény művészet között .”68

A samaritánusok éppúgy megtapasztalták a diaszpórát, és legalább egy 
esetben van is bizonyítékunk samaritánus zsinagógára Déloszban . Ezt a 
két samaritánus felirat támasztja alá .69 A legősibb, Kr . e . 3 . századra datál-
ható felirat közli a déloszi hívek felajánlását egy bizonyos Menipposznak, 
Artemidorosz fiának, aki lehetővé tette a proszeukhének nevezett zsinagó-
ga felépítését . A felajánlást a zsengeáldozatok küldése kíséri a szentélynek 
(hieron hagion, „szent templom”), amely a Garizim hegyén található . A dé-

66 C . H . Kraeling (ed .): The Excavations at Dura Europos. Vol . 8, Part 1: The Synagogue, New Haven, 
1956; E . R . Goodenough: Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, vols . 9-11, New York, 1953–1968; 
J . Gutmann (ed .): The Dura Europos Synagogue. A Re-Evaluation (1932–1972), Missoula, 1973; A . R . 
Seager: The Architecture of the Dura and Sardis Synagogues, in J . Gutmann (ed .): The Synagogue. 
Studies in Origins, Archeology and Architecture, New York, 1975, 149–193; Levine: The Ancient 
Synagogue, 234–239 .

67 J . Gutmann: The Dura Europos Synagogue Paintings . The State of Research, in Levine (ed .): The 
Synagogue in Late Antiquity, 61–72; R . Hachlili: Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of 
Israel, Leiden, 1988, 96–197; L . I . Levine – Z . Weiss: From Dura to Sepphoris. Studies in Jewish Art and 
Society in Late Antiquity (JRA Suppl 40), Portsmouth, 2000 .

68 C . H . Kraeling (ed .): The Excavations at Dura Europos. The Synagogue, vol . 8 .1, Los Angeles, 1956, 
401 . Lásd még E . J . Bickermann álláspontját: Symbolism in Dura Europos, HTR 58 (1965), 127–151 .

69 A . D . Crown: The Samaritan Diaspora, in Uő (ed .): The Samaritans, Tübingen, 1989, 195–217 .

Studia 16 cc.indb   174 13/07/15   10:27



AZ ÓKORI ZSINAGÓGÁK ALAPRAJZA ÉS FUNKCIÓI 175

loszi hívek mindkét feliraton „izraelitáknak” nyilvánítják önmagukat, és el-
árulják, hogy a felajánlott zsengéket elküldték a Garizim hegyi szentélynek . 
A diaszpórában élő zsidók gyakorlatával fennálló párhuzam (adomány kül-
dése a jeruzsálemi templomnak) rendkívül szuggesztív .70

A zsinagóga eredete és funkciói

A történelem során a zsidó zsinagóga funkciója a szombati liturgia elsőd-
legességére irányult . Az egyértelmű kiindulási pontot a Kr . u . 1 . századra 
datálható információk adják . A fentebb említett Theodotosz-felirat („épít-
tette ezt a zsinagógát, hogy benne a Törvényt olvassák, a parancsolatokat 
tanítsák”), néhány újszövetségi szöveg (főleg Lk 4,16–30; ApCsel 13,5 .15 .44; 
15,21) és Josephus Flavius („minden hetedik napon minden munka alól men-
tesülve össze kell gyülekezni a törvények meghallgatására és alapos elsajá-
tításukra”)71 kétségtelenül tudtunkra adják, hogy a zsinagógában szomba-
ton imádkoznak, felolvasást tartanak és Mózes törvényét tanulmányozzák: 
„Mert akik Mózest hirdetik, a régi időktől fogva ott vannak minden város-
ban a zsinagógákban, és minden szombaton felolvassák azt .” (ApCsel 15,21)

Alexandriai Philón, aki a zsidók gyülekezési helyét mindig a proszeukhé 
(imaház) szóval illeti, azt írja, hogy szombaton imádkoznak, oktatásban ré-
szesülnek és a Bölcsességet keresik . A zsinagógának ez az ábrázolása nagy-
ban különbözik más kortárs forrásoktól, amelyek definiálják a szünagogé 
(gyülekezési hely) épületét és a zsinagógai közösségi élet különböző szem-
pontjait is előre jelzik .

Ezen álláspont mellett azonban a legősibb forrásokból és feliratokból 
levezethető, hogy más funkciók is kapcsolódtak a zsinagóga épületéhez . 
Josephus Flavius írja, hogy a legsúlyosabb döntéseket a Róma elleni felkelés 
kezdetén (Kr . u . 66) az egyes zsidó közösségek zsinagógáiban hozták meg 
(Caesarea Maritima, Dor, Tibériás) . A Theodotosz-felirat pedig kifejezetten 
megemlíti, hogy a zsinagóga a külföldiek befogadására, szállásként is épült .

Néhány igen ősi zsinagógaépület – mint Jerikó, Gamla, Qiryat Sefer, 
Ostia, Szardisz, Sztobi és Dura Europosz – alaprajzának vizsgálata megerő-
síti, hogy a zsinagóga multifunkcionálisan állt a közösség szolgálatára, úgy a 

70 Vö . P . Bruneau: Le Israélites de Délos et la juiverie délienne, BCH 106 (1982) 465–504; L . M . Whi-
te: The Delos Synagogue Revisited . Recent Fieldwork in Greco-Roman Diaspora, HTR 80 (1987) 
138–160; R . Pummer: Inscriptions, in Crown (ed .): The Samaritans, 190–194; Binder: Into the Temple 
Courts, 473–474 .

71 Josephus Flavius: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról, Budapest, 1984 . Fordította: Hahn István .
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diaszpórában, mint Izrael földjén .72 Törvényolvasás, halakhikus parancsok 
tanítása és a szombati liturgia kapcsolódott a szociális tevékenységhez: nyil-
vános iskola, rabbinikus iskola, karitász, vendégfogadás, igazságszolgáltatás 
mind a zsinagóga intézményéhez tartozott . Főleg a különböző zsinagógák-
hoz kapcsolt triclinium szolgált a közös étkezés elköltésére .73

A liturgikus és szociális szempontok közötti ingadozás megjelenik a szó-
használatban is, amely a zsinagóga eredetét kíséri . A legősibb, Egyiptomban 
talált feliratokon a proszeukhé kifejezés használatos, amely imatermet, ora-
tóriumot jelent .74 Ez látszik Alexandriai Philónnál (Legatio 133–139; 156–157; 
164; 216; 312–316; Mózes élete 2,215–216 stb .) és a déloszi feliraton, amely a Kr . 
e . 1 századra datálható .75 Később azonban ezt a kifejezést mellőzték, hogy 
helyet adjanak a szünagogé szónak, amely a gyülekezet házát jelenti . Ez a 
második kifejezés a Kr . u . 1 . századtól kezdve van érvényben és kiszorítja 
az összes többi megjelölést (templom, szent hely, szabbateion, imádság he-
lye stb .) .76 A görög zsinagóga szó a héber Bét ha-Knesszet kifejezést fordítja, 
amely ma is az a hely, ahol a zsidó közösség különböző közösségi tevékeny-
séget végezhet .

72 D . Urman: The House of Assembly and the House of Study: Are they one and the same?, JJS 44 
(1993) 236–257; H . A . McKay: Ancient Synagogues: The Continuing Dialectic between Two Major 
Views, CRBS 6 (1998) 103–142; F . G . Hüttenmeister: Die Synagoge: Ihre Entwicklung von einer 
multifunktionalen Einrichtung zum reinen Kultbau, in B . Ego – A . Lange – P . Pilhofer – K . Ehlers 
(ed .): Gemeinde ohne Tempel – Community without Temple. Zur Substituierung und Transformation des 
Jerusalemer Tempels und seines Kults im Alten Testament, antiken Judentum und frühen Christentum 
(WUNT 118), Tübingen, 1999, 357–370; L . I . Levine: The Development of Synagogue Liturgy in 
Late Antiquity, in E . M . Meyers (ed .): Galilee throught the Centuries. Confluence of Cultures (Duke 
Judaic Studies Series 1), Winona Lake, 1999, 123–144 .

73 Z . Safrai: The Communal Functions of the Synagogue in the Land of Israel in the Rabbinic 
Period, in Urman – Flesher (ed .): Ancient Synagogues. Volume 1: Historical Analysis and Archaeological 
Discovery, 181–204 .

74 W . Horbury – D . Noy: Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt with an Index of Jewish Inscriptions 
of Egypt and Cyrenaica, Cambridge, 1992, n . 9 .13 .22 .24 .25 .27 .28 .117 .125 .126 (tíz eset, amely említést tesz 
a zsidók proszeukhéjáról) .

75 A . Plassart: La synagogue juive de Délos, RB 23 (1914) 523–534; J .-B . Frey: CIJ, vol . 1 (1975) n . 
726, B . Lifshitz, Donateurs et fondateurs dans les Synagogues Juives. Répertoire des dédicaces grecques 
relatives à la construction et à réfection des synagogues (Cayers RB 7), Paris, 1967, n . 3; L . M . White: The 
Delos Synagogue Revisited . Recent Fieldwork in Greco-Roman Diaspora, HTR 80 (1987) 138–160; 
A . Runesson: The Oldest Original Synagogue Building in the Diaspora . A Response to L . Michael 
White, HTR 92 (1999) 409–433 .

76 M . Hengel: Proseuche und Synagoge . Jüdische Gemeinde, Gotteshaus und Gottesdienst in der 
Diaspora und in Palästina, in J . Gutmann (ed .): The Synagogue. Studies in Origins, Archaeology and 
Architecture, New York, 1975 27–54; L . I . Levine: Synagogues, New EAEHL 4 (1993) 1421–1422; P . 
Wexler: Terms for “Synagogue” in Hebrew and in Jewish Languages . Explorations in Historical 
Jewish Interlinguistics, REJ 140 (1981) 101–138 .
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Záró megjegyzések

Az írott források jelenléte és néhány, Júdea Róma elleni felkelését (Kr . u . 
67–72) megelőző épület újrafelfedezése rendkívül gyengíti azt a néhány ku-
tató által támogatott tézist, amely szerint a zsinagógának kevés kapcsolódá-
si pontja volt a kultusszal és a jeruzsálemi templommal egészen a központi 
szentély letűnéséig, eredete kizárólag laikus jellegű, illetve Izrael földjén a 
Kr . u . 70-es háborút megelőzően nem beszélhetünk igazi zsinagógaépüle-
tekről .77 Richard A . Horsley egyenesen úgy tartja, hogy a Kr . u . 3 . száza-
dig nem léteztek zsinagógaépületek .78

Howard Clark Kee szerint a számos, Galileában létező zsinagógára 
tett evangéliumi utalások között biztosan csak egy vonatkozik épületre: a 
Lk 7,5, amely a római százados által építtetett zsinagógáról beszél . A többi 
előfordulás nem materiális közösségre utal .79 Kee szerint 70 előtt zsinagó-
gák csak a diaszpórában épültek, mert Júdeában még működött a templom . 
Erre az álláspontra helyezkedik Paul V . M . Fesher is, aki úgy tartja, hogy 
ott nem léteztek zsinagógaépületek, amelyek a Templom vetélytársai let-
tek volna .80 Jeruzsálemben és Júdeában csak a Theodotosz-zsinagóga és a 
„libertinusokénak nevezett” zsinagóga megléte igazolt (ApCsel 6,9), azaz 
két intézmény volt a diaszpórában élő zsidók számára . Látszólag hasonló ál-
láspontot képvisel Eric M . Meyers, aki azt állítja, hogy az igencsak hiányos 
régészeti leletek alapján a 70 előtt épült zsinagógák nem katalogizálhatók be 
jól meghatározott építészeti kritériumok alapján, hanem még kezdetleges 
állapotban vannak .81 A tulajdonképpeni zsinagóga saját alaprajzzal és jól ér-
zékelhető saját struktúrával csak a Kr . u . 2–3 . században születik meg .

Az imént bemutatott tézisekhez áll közel L . Michael White javaslata, 
aki hasonló folyamatot észrevételez Palesztina első keresztény és zsidó hívői 

77 Így vélekedik P . Richardson: Early Synagogues as Collegia in the Diaspora and in Palestine, in 
J . S . Kloppenborg (ed .): Voluntary Association in the Graeco-Roman World, London, 1996, 90–109; P . 
Richardson: An Architectural Case for Synagoues as Associations, in B . Olsson – M . Zetterholm 
(ed .): The Ancient Synagogue From Its Origins Until 200 C.E. Papers Presented at an International 
Conference at Lund University, October 14-17, 2001 (CB NTS 39), Stockholm, 2003, 90–117 .

78 R . A . Horsley: Galilee. History, Politics, People, Valley Forge PA 1995 .
79 H . C . Kee: The Transformation of the Synagogue after 70 C .E . Its Import for Early Christianity, 

NTS 36 (1990) 1–24 .
80 P . V . M . Flesher: Palestinian Synagogues Before 70 C .E . A Review of the Evidence, in Urman – 

Flesher (ed .): Ancient Synagogues. Volume One: Historical Analysis and Archaelogical Discovery, 27–
39; Prolegomenon to a Theory of Early Synagogue Development, in Avery-Peck – Neusner (ed .): 
Judaism in Late Antiquity, 121–153 .

81 E . M . Meyers: Synagogue, ABD 6 (1992) 251–260 .
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között .82 Csak a Kr . u . 4 . században, amikor az első keresztény közösségek 
átalakítják házi templomukat bazilikákká (ecclesie), a zsidók akkor – velük 
párhuzamosan – alakítják át házaikat zsinagógaépületekké . White úgy 
gondolja, hogy a diaszpóra zsinagógáiban párhuzamot talál: Ostia és Delosz 
(1 . század), Priéne (2 . század), Szardisz és Dura Europosz (2–3 . század) kö-
zött . Ezeken a helyeken ismert a magánházak átalakítása – magánforrások-
ból finanszírozott építészeti beavatkozásokkal – olyan nyilvános épületekké, 
amelyek célja egy közösség befogadása .

A Kr . u . 70-es háborút megelőző zsinagógaépületek újrafelfedezése és 
főleg Jerikóban és Magdalában feltárt két Hasmoneus-kori épület tanúsít-
ják, hogy a zsinagóga alaprajzában és funkcióiban már igen korai időszaktól 
(Kr . e . 1 . század) jól körülhatárolható struktúra volt .83 A hasmoneus időszak 
gazdagnak bizonyult társadalmi és vallási megmozdulásokban, amelyek 
előjátékát adják az Újszövetség megszületésének és Róma Júdea elleni be-
avatkozásának (Kr . u . 67–73) .
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