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A mór-arab-mediterrán elemekkel vegyített szecessziós 
stílusú Új zsinagóga Magyarország második, a világ 
negyedik legnagyobb (48.5 méter magas épület) 
zsinagógája. Kihagyhatatlan ékköve Szegednek, Európa 
egyik legszebb zsidótemploma, belső terének fenséges 
hangulatát a fehér-arany-kék díszítések színes ablakok és a 
világmindenséget ábrázoló pompázatos 32 méter magas 
üvegkupola adják. A kupola díszítése a világot jelképezi: a 
kupola huszonnégy oszlopa a nap óráit, a fölé festett 

csipkebokor fehér virágai a hitet, a kék üveggel burkolt  
csillagok a végtelen világegyetemet jelzik.
A festett üvegablakok, a művészien faragott padok, az 
egymással harmonizáló elefántcsontfehér, kék és arany 
díszítések mind Löw Immánuel elképzelései alapján 
készültek. A márványoltár záróköve jeruzsálemi márványból 
készült, a frigyszekrény ajtaja Nílus menti akácfából, 
melynek kilenc rekeszében 18 tóratekercset őriznek.
A festett üvegablakok és a belső ornamentika Róth Miksa 
műhelyében készültek.

Mielőtt belépnénk, a mohával benőtt vaskerítés mentén járjuk 
körbe az épületet. Látható, hogy a kupola és a tornyok 
díszbádogozásán művészi tehetséggel megáldott mesterek 
dolgoztak. Az oromzaton négyfelől a mózesi kőtáblák hirdetik a 
héber betűkkel írott parancsolatokat. A templom arányainak 
köszönhetően az épület csöppet sem nehézkes: az arányos 
részletek inkább tovább- és továbbsegítik a vizsgálódó 
tekintetet.
Az új zsinagóga mellett, a Gutenberg utca 20. szám alatt találjuk 
a zsidó hitközség székházát. Építője ugyancsak Baumhorn 
Lipót. A sokáig méltatlan sorsra hagyott régi zsinagóga 
épületének háromhajós belseje jelenleg színházi előadásoknak 
ad helyet. A toszkán pillérekkel tagolt épületet 2003-ban 
újították fel. A kapu két oldalán magyar és héber nyelvű felirat 
jelzi az 1879-es árvíz szintjét. A régi zsinagóga kerti falán két 
márványtáblára írták föl az első világháború izraelita 

áldozatainak nevét.
A régi zsinagóga kertje az új zsinagógára nyílik. Az 1903-ban befejezett épület a szegedi 
szecesszió legtekintélyesebb megjelenésű emléke. Tervezője, Baumhorn Lipót összesen tizenegy 
zsinagógát épített az országban, s mind közül a szegedit mondják a legszebbnek.
A kert fái alatt lépkedve gondoljunk Löw Immánuelre, a tudós főrabbira, aki az új zsinagóga belső 
kialakításában is részt vett. Apja, Löw Lipót, a régi zsidó templom rabbija volt.
A templomkert növényeinek jelentős részét a botanikát is tudós szinten művelő főrabbi telepítette. 
Jó néhány különleges, ritkaságnak számító fa és cserje zöldell itt.
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