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Kiűzetés és visszatérés. Konferenciánk fő témája a zsidóság szétszóratása, és
XX. századi visszatérése Erecbe, Cion földjére. A második szentély pusztulása
után a rómaiak űzték el a zsidókat Izrael főldjéről Az első évezred végére a
zsidóság jelentős része Európában telepedett meg.
A középkori zsidóság az európai gálutban is számta lan kiűzetést, és
visszatérést élt meg. Ennek egyik kevésbé ismert momentuma az első budai
zsidó közösség története a XIII. -XV. század idején.

IV Béla
1235 ----1270

Nagy Lajos
1342- ------1382

Zsigmond
1387-------1437

Mátyás

török kor

1458-----1490

1686

1244 Buda alapítása

Talán így tudnánk f elvázolni a korszak közismert zsidó vonatkozású
eseményeit: 1251: IV. Béla szabadalomlev ele, 1278: az első datált sír, 1400
körül: a szír zsinagóga, 1461: a gótikus zsinagóga, 1686: a török, és vele a
budai zsidók kiűzése.
Ezt a képet szeretném most egy kicsit árnyalni, a Budapesti Történeti Múzeum
elmúlt 10-15 éves munkájának eredményeivel.
1.
Buda
története
általában
közismert:
alapítása
az
1244 -es
királyi
szabadságlevéllel veszi kezdetét. IV Béla a tatárjárás után dönti el, hogy
országos védelmi rendszert, egy várfüzért alakít ki (Ilyen pl. Beszterce,
Zólyom, Késmárk, Nyitra). A leghíreseb b a királyi város, Buda melynek
szépsége közismert a korabeli Európában

Schliemann metszet

Kerek Európának három város a gyöngye: Velence a vizeken, Buda a hegyen,
a síkon Firenze. - így szólt a középkori itáliai szállóige
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2.
Az új város középső részére Pestről telepítenek be német polgárokat, északi
részére főleg magyarok kerülnek. Itt, a városon belül, állt az első királyi palota
is, mikor az udvar Budára költözött.
A zsidók betelepedését az 1251 -ben kiadott kiváltságlevél tette lehetővé.
Ennak tanúsága szerint a zsidókat széles körű jogok illették meg, és
elviselhető kötelezettségek terhelték öket. 12. Bárhol jár zsidó, senki ne
háborgassa, árui után pedig csak annyi vámot fizet, a mennyit tartózkodási
helyének más polgára. 14. A ki zsidó templomot háborgat, másfél márkányi
büntetést fizet a zsidóbírónak.
(A zsidótartás királyi alapjog volt, adományozása kiváltságot jelentett. Egy
1393 évi irat például zsidótartási jogot adományoz Gera bánnak. Ez az irat
egyértelművé teszi, hogy a korabeli magyar vezető rétegnek nem csak a
zsidók pénzére volt szüksége, hiszen azt letelepítés nélkül is igénybe
vehették, hanem a szakértelmére is.)

3.
Korábbi ismereteink szerint a z első
zsidók a város déli végén telepedtek
le, a városfalakon belül, a későbbi
Fehérvári kapu környékén. Házaik
nem maradtak meg, zsinagógájuk
helyét
sem
jelezte
semmi.
Elköltözésüket a vár déli részéről a
mai Bécsi-kapu környékére, az 1360as évekre tette a szakirodalom, Nagy
Lajos kiűzésével kapcsolva össze
azt.
Úgy
mondták,
az
elűzött
zsidóság már nem térhetett vissza
házaiba,
mivel
azt
a
király
elajándékozta.
Tárgyi emlék, úgy tűnt, nem sok
maradt a XX századra ebből a
korszakból.

Talán egyedül a XIX század végén
talált temető a vár tövében, mely ben a
legrégibb sír 1278-ból való.
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4.
Az 1940-es évek végén, a háború során szinte teljesen elpusztult budai vár
területén a romok között indult meg
a
régészeti
kutatás.
Ennek
eredményei
ma
már
jól
dokumentáltak, közismertek.
Számunkra
legfontosabb
a
két
zsinagóga a mai Táncsics Mihálz
utca 24 és 26 szám alatt.

A gótikus épület pontos építési dátumát is
tudjuk, Scheiber professzor kutatásaiból
1461 (a 1541-ben: =שא301+1240=1541 a
zsinagóga 80 esztendős:
).
Az
úgynevezett
„szír
zsinagóga”
építésének idejét 1400 köré teszik.
Ennél most nem is szeretnék tovább időzni, mindannyian tanulhattunk róla
Prof. Schőner Alfréd rektor úr előadásain.
5.
Visszatérve az első időszakra, ha tárgyi emlék nem is, de néhány értékesebb
írott forrás rendelkezésünk re áll.
Az egyik ezek közül Jichák ben Mose bécsi rabbi tudósítása a Buda és
Esztergom környéki meleg forrásokról, Or Záruá című könyvében 1250 -1260
körül: “Én, a szer ző elhányattam Hágár országába, egész Buden -ig és
Ostrigonz-ig” hol meleg források fakad nak a földből…, Ez a budai zsidóságról
az első tudósítás.

A második a Képes krónika, az 1307 -es
események kapcsán:
“ … portam que iuxta synagogam iudeorum
est”.
„… a kapun, amely a zsidók zsinagógája
mellett van…”
Hosszú ideig ez volt az egyetle n egyértelmű
bizonyítéka
annak,
hogy
létezett
egy
zsinagóga a mai Táncsics Mihály utcai
zsinagógák előtt, és ez az épület a
Zsidókapu, a mai Fehérvári kapu mellett állt.
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Senki sem gyanította a szöveg meglepő pontosságát.
Talán csak Scheiber professzor, a ki szerint : „Első lakónegyedük a Fehérvári-,
vagy Zsidó kaputól indult ki, s a mai Szent György utcát foglalta el.

Ez volt akkor a Zsidó utca. A kapu közelében épült els ő zsinagógájuk,
Maradványát az egykori Honvédelmi Minisztérium ter ületén kell keresnünk,”
6.
A környék feltárása 1994 -ben
kezdődött. Az első kutatási
szakasz 2000-ig tartott. A mai
Dísz tértől dél felé haladva a
nyugati oldalon a régi Zsidó utca
(ma Szt. György utca) teljes
házsorát tárták fel, és a keleti
oldalon a szomszédos Szent
János utca (ma Színház utca)
egymás melletti telkeit is.

…

A budai feltárási munka során talált
épületmaradványok - falak, pincék közül a legrégebbiek a XIII. -XIV.
századból valók voltak.

7.
A 2004-2005 évi feltárás során több ku tat is találtak. A hajdani városlakók a
talajba számtalan kutat fúrtak, ezek 8 -10-12 méter mély aknák, addig tartanak,
amíg el nem érik a sziklák barlangjai közt a karsz tvizet. Egy ilyen kút, a benne
talált tárgyakkal, valóságos kincsesbánya a szakértőnek.
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Néha szó szerint is, bár
azt mondják, azzal lehet
legkönnyebben
felbosszantani
egy
amúgy békés régészt, ha
az ember megkérdezi
tőle,
talált-e
már
aranyat? Itt találtak. De
nem
ez
volt
a
legfontosabb lelet. (bár
vitathatatlanul a legszebb)
További
adataimat
jórészt
Dr.
Végh
András
régésznek türelmének köszönhetem. Ő tárta fel ezt a
területet. Neki tűnt fel először az is, hogy a rengeteg
törmelék, és csontdarab közö tt egyetlen sertéscsont
sem volt a kútban?
De ez még csak indirekt bizonyíték volt.
8.
A kutak feltárása során később olyan tárgyakat is
találtak, melyek egyértelműen bizonyították, hogy itt
valóban éltek zsidók.
Ezen a mázatlan cserép
poháron
héber
betűket
találtak. Ez már egyértelmű
bizonyíték volt. A felirat
sajnos
töredékes,
eddig
értékelhető megfejtés nem
született rá. Kézbe véve
sem lehet sokkal többet
elolvasni belőle.

A fatál alján, bár ez a képen alig látszik, de
egyértelműen felismerh ető a dávidcsillag.
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9.
Egy másik tárgyon,
látszanak a betűk.

egy

féltenyérnyi

palatábla

darabon

sokkal

jobban

A szöveget Rainer Barzen, a trieri egyetem tudományos munkatársa olvasta el:
Hajim Kac. Ez a név nem volt ismeretlen a kutató k előtt, a Héber Kútforrásokban több helyen is szerepel, mint XV. századi rabbi.
10.
Egy a feltárt kutak közül, különös meglepetést okozott a régészeknek. Ez a
Zsidó utca 10 számú telken volt, ez volt az első feltárt telek a Fehérvári kapu –
a feltételezett hajdani Zsidókapu – után. Remélték, hogy itt egy zsinagóga
maradványai kerülnek elő, vagy legalábbis valamilyen egyértelmű jel, amely a
hajdanvolt zsinagógára utal. E helyett egy 1,2x2 m -széles aknát találtak,
amelyet
ma
is
az
eredeti
téglaboltozat
fed.
Építése
a
kutatók szerint a XIII. század
második felre tehető. Oldalán
nyílás biztosítja a természetes
fényt. Az üreg három oldalát a
hegybe
vájták,
a
negyediket
falazással készítették, az épület
falának folytatásaként. Az akna
mélyén egy ajtó faragott mészkő
ajtó keretét találták. . A bejárat
tetején téglával fedett félköríves
lezárás volt.
Az ajtótól felfelé lépcső vezetett az
épület belsejébe. Mintha egy kútba
pincelejáratot építettek volna, ami
oldalról majdnem a kút legaljáig
tart. A körülmények egyértelművé
tették: ez nem kút, hanem mikve,
az első budai közösség rituális fürdője.
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A korbeli hasonló építmények közül kevés maradt ránk:
W orm és Speyer

A budai mikve falait konzerválták, ma a Királyi Borház és Pincemúzeum
részeként látogatható.
Ami a legfontosabb adat a számunkra:
az első budai mikvét az akna kitisztítása
során talált tárgyak alapján
egészen a XV. század elejéig használták . !!!

11.
A 1998-2000. évi ásatási szakasz egyik célja a Fehérvári kapu az írásos
dokumentumok alapján joggal feltételezett zsinagóga feltárása volt. Nem
sikerülhet minden. A régészeti csoport - saját bevallása szerint - kudarcot
vallott. Egyes vélemények szerint a zsinagóga nem is volt önálló épület, csak
egy kis imaszoba val amelyik házban. Mások szerint az utca túlsó oldalán,
valamelyik későbbi templom helyén állhatott.
A Szent György utcában végzett feltárás után már nem volt más hátra, mint
egy úgynevezett megelőző feltárás elvégzése a kapu mellett, ahol a táv -hő
vezetéket kellett új nyomvonalon lefektetni. Ez a Fehérvári kapu felől nyugat kelet irányba húzódott, a Palota út déli oldalán az aszfalt burkolata alatt.
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A munka során 1,5-2 méter mély és 2 méter széles árkot készítettek kb. 35
méter hosszan Az árokban pedig meg találták a keresett zsinagógát!!!
A 14 méter hosszú, középkori alapzatról
már méreténél fogva is valószínü volt, hogy
nem lakóházhoz tartozik. A bizonyítékot a
keresztboltozatos,
2*3 osztású kéthajós
terem közepén, a két oszlop lábazata közt
talált hatszögletű megemelt rész jelentette,
melyet – más hasonló európai zsinagógák
ismeretében könnyű volt a zsinagóga
bimája-ként azonosítani.

A többi részen több helyen is megmaradt a padló 20*20 centis tégla borítása.
Megtalálták a boltozati borda elemeit, é s 7 darab oszlopdobot is. Ez ma a
BTM-ben van kiállítva. Az oszlopon jól látszik a piros festék nyoma. Mintát már
nem lehet kivenni rajta, de hogy élénk színü volt az biztos, mint a város
legtöbb háza is. Tűz nyomát sehol sem találták, az épületet egyszeűe n
elbontották.
A feltárásból az is kiderült, miért nem találhatták meg előbb a zsinagógát.
A
Képes
krónika
helymeghatározása szó szerint
pontos
volt:
a
Zsidókapu
mellett.
Csakhogy ez a kapu kicsit odébb
került
Zsigmond
király
palotaépítései
során.
A
zsinagógát
lebontották,
arra
kanyarodott az út, sok száz éven
át. Végül a XIX században az
átépítés teljesen elfedte a telek
nyomát is. Kinek jutott eszébe kiterjeszteni az ásatást a Palota útra?

9

12. Következtetések
A korábbi feltételezés, mi szerint a zsidók 1360 után elhagyták lakhelyüket, és
oda már nem is térhettek vissza, tárgyi bizonyítékokat nem tartalmazott.
Egyetlen bizonyítéka egy teleknek nem zsidó tulajdonba adása volt, mondván, a
király szétosztotta a zsidók házait -telkeit. A kérdéses ingat lant, Pocakos János
tulajdonát a Szent György utcába helyezték. A ház későbbi sorsa viszont
ismert, az később az esztergomi érsek palotája lett, ez pedig tudjuk, hogy a
Szent György téren állt, nem a Szent György utcában.
Az 1360 utáni visszatérésnek tárgyi bizonyítékai is vannak:
- a mikvét a XV. század elején még használták, és a kutak leletei szerint a
környező épületeket is, kb 1420-ig.
Az 1420 körüli elköltözés oka: Zsigmond új építkezése. A királyi palota
végképp átköltözik a vár déli részébe, az oda vezető utat, a Fehérvári kapu
környékén kiszélesítik. A környező telkekről ideje elköltöztetni a zsidókat, hogy
a főuraknak a palota közelében lehessen telket adni. Ez magyarázza az
elbontást. Információ számunkra a „zsidó utca” elnevezés is: a XV sz ázad
végéig így beszélnek a helyről, és nem mint hajdani ”hajdani zsidó utcáról”. Ők
tudták jobban.
Mit tudunk – mit feltételezünk:
- Az itt élők száma bizonytalan: a zsinagóga mérete, és az ismert házak alapján
valószínüleg legalább 40 -50 férfi alkotta. Ez komoly közösség abban a korban.
- Tudjuk, hogy házaik nem gettó-szerűen, elzárt negyedben álltak, hanem
nyitottan, és mások házaival váltakozva.
- Relatív szabad és relatív békés életet feltételeznek a megismert adatok.
13. A csillag és a palatábla
Térjünk vissza a tenyétnyi palatábla
darabra. Hájim Kac? Hát nem. Ha
nem egy ismert nevet keresünk a
megfejtendő
szöveghez,
akkor
könnyebb dolgunk van: ez bizony
Hájim cic. (a szó virágot jelent, ez
talán egy kisgyerek ragadványneve
volt).

Vannak a mai napig megfejtetlen
tárgyak is. Nem tudjuk mi ez. Csak
találgatni lehet.
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14. Az idősáv, az új feltárások után
Kiegészítve eddigi ismereteinket, ha az újonnan beirt adatokat is megnézzük,
több dolog is figyelmet érdemel:

IV Béla
1235 ------1270

Nagy Lajos
1342- ------1382

Zsigmond
1387-------1437

Mátyás

török kor

1458-----1490

1686

1244 Buda alapítása

1251
letelepedés 1278
mikve
temető
1. zsinagóga

1410 -20
1360 -65
elköltözés
1461
kiűzés -visszatérés „szír” zsinagóga
gótikus
1. zsinagóga bontása zsinagóga

-Az egyik, hogy bár nem ismerjük a mikve és a zsinagóga építésének
időpontját, de egymáshoz való viszonyukat nyugodtan feltételezhetjük: előbb a
mikve, azután a zsinagóga. E mellett szól az is, hogy a mikve az a kapu felől
első házból nyílik, és a második alatt ér v éget. Nem valószínü, hogy kihagyták
ezt a két házhelyet, és előbb zsinagógát építettek, és a negyedik telektől
lakóházakat. Sokkal hihetőbb, hogy a kozosség elhelyeszkedett, megépítette
első házait, vele együtt a mikvét, majd, amikor már elegen voltak, épí tettek egy
zsinagógát is, melynek helyét viszont már előre kielölték.
- A másik, hogy a déli zsidónegyed elhagyása eléggé egybe esik az úgy
nevezett „szír zsinagóga”
használatba vételével. Lehet, hogy ez volt az
átmeneti zsinagóga, és csak mivel „minden építkezés többe kerül, és tovább
tart” kényszerültek ezt a pici helyet használni 1461 -ig?
15. A nyomtalanul eltűnt zsinagóga
Az első budai zsinagóga helyét ma még egy apró tábla sem jelzi.
Wormsban
egyszerűen
felépítették
a
zsiangógát. Bécsben múzeumot emeltek
fölé.

Tudjuk, hogy a Palota utcát nem lehet
áthelyezni, de azárt talán lehetne valami
emléket állítani.
Ezt a képet bécsben készítettem.
Ők egy templomra emlékeznek így. Talán
használható az ötlet.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kollán yi Irén

Budapest 2010 /5771
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