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Mint ismeretes a mai Magyarország területén a
római táborok, városok környékén már a polgá-
ri idôszámítás 3-4. évszázadban is éltek zsidók,
így többek között Pannónia provincia központ-
jában – mint ezt egy a budapesti Zsidó Múze-
umban látható latin-görög nyelvû, három menó-
ra rajzolattal díszített családi sírkô igazolja –
a mai Óbuda területén elterülô Aquincumban2

is. Feltehetôleg hosszabb ideig kisebb-nagyobb
szervezett zsidó közösség is mûködhetett itt.

A népvándorlás hullámai a Kárpát-medencé-
ben élô zsidókat is elsöpörték, s a zsidóság új és
folyamatos magyarországi megtelepedésérôl
csak a 11. század második felétôl tanúskodnak
dokumentumok. Az elsô hiteles – egy ház elzálo-
gosítására, illetve adás-vételére vonatkozó – ok-
levél Óbuda és a zsidók kapcsolatáról 1349. jú-
nius 30-án kelt.3 A 15 században egy kútfô sze-
rint4 már egy zsidó közösség állt fenn Óbudán,
de errôl közelebbi adatokkal – eltekintve egyes
óbudai zsidó lakosok említésétôl (például 1506-
ból) – nem rendelkezünk. A mohácsi vész (1526)
után már biztosan nincsenek zsidók Óbudán, és
a török hódoltság másfél évszázada alatt sem te-
lepültek vissza.5

Az újkori gyülekezetek – mivel a zsidók nem
lakhattak a (szabad) királyi városokban – a föl-
desurak fennhatósága és védelme alatt születtek
és fejlôdtek. Mindkét fél részére gyümölcsözô
volt ez az együttmûködés: a zsidók miután a pri-
vilégiumlevélben megszabott oltalompénzt
(Schutzgeld) megfizették, az adott terület földesu-
rának védelme alatt álltak, s így a hatóságok nem
zaklatták ôket, cserébe pedig a zsidó község be-
kapcsolta a földesúri uradalmat a (nemzetközi)
kereskedelmi hálózatba. Így történt ez Óbudán
(németül: Alt-Ofen, héberül: Oven Jásén, Ofen Já-
sán) is, amely a 18 század elsô felében a Zichy-
család birtoka volt. A Zichyek a védelmük alá
kerülô zsidóság letelepedéséhez és kereskedelmi
tevékenységéhez elônyös feltételeket biztosítot-
tak, amelynek eredményeként idôvel tekintélyes,
nagy lélekszámú, kiváltságos hitközség jött lét-

re Óbudán. Az elsô zsidó telepesek a 18. század
elsô évtizedeiben jelennek meg a helységben.
Az 1725-ös megyei dicalis összeírás 1725-bôl 10
zsidó családfôt említ,6 míg az 1727. augusztus
11-i conscriptio7 szerint 24 család él a települé-
sen a Zichy-család védelme alatt. (A családfôk
közül egy sem született a helységben, túlnyo-
mórészt Cseh- és Morvaországból származ-
nak. Az összeírás szerint a település elsô zsidó
lakója – Jákov (Jakab) Löw – 1712-ben ér-
kezett, kettô 1713, négy 1715 óta lakik ott, a
többiek a húszas években telepedtek le Óbu-
dán.) Házzal nem bírhattak, a helyi lakosok-
nál fogadtak lakást.8

Az 1737. január 22-i összeírás9 tanúbizonysága
szerint az óbudai gyülekezet nagyság tekinteté-
ben már felülmúlta a közeli budait. Ekkor 43
család (199 lélek) él a településen özvegy Zichy
Péterné grófnô, született Bercsényi Zsuzsanna
(Bercsényi Miklós kuruc generális leánya) vé-
delmében, közülük nyolc magyarországi szárma-
zású, a többiek javarésze továbbra is Morva- (24
család) és Csehországból (5 család) érkezett, de
akadt 4 lengyelországi betelepülô, s egy-egy csa-
lád Ausztriából, illetve Olaszországból. (1746-
ban, amikor Mária Terézia kiûzte a budai zsidó-
kat korábbi lakhelyükrôl, közülük számosan
Óbudán telepedtek le, ami ismét jelentôsen nö-
velte az ottani gyülekezet lélekszámát. 1752-ben
már 59 családot tartanak nyilván.) Az 1737-es
összeírás szerint már biztosan rendezett közsé-
get10 alkotnak, imaházuk, bírájuk, tanítójuk,
sakterük, elôimádkozójuk11 van. Ekkor létesít-
hették (elsô) temetôjüket12 (a mai Laktanya utca
– Kô utca saroknál) is, amely a 18. század elsô
felében még kívül esett a beépített területen. 

Elsô nagyobb méretû zsinagógájuk (lényegileg
a mai helyén, az úgynevezett bognárház [Wagen-
meisterisches Hauss]-telken) az 1732/33 forduló-
ján tartott Canonica Visitatio szerint már 1732-
ben állt, s 1746-ban Zichy grófnô már megna-
gyobbítását is engedélyezte. (Ez a zsinagóga,
annak a korábbi imaháznak az utóda, amelyet

Haraszti György

A százkilencven éves óbudai zsinagóga
(Bp. III. Lajos u. 163.) és hívei 1
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1727-ben említenek elôször, amikor az özv. gr.
Zichy Péterné és mostohafia, gr. Zichy Ferenc
közötti örökösödési per során gr. Zichy Fe-
renc, aki erôszakkal akarta megszerezni magá-
nak Óbudát, fegyveres embereivel lerombol-
tatta a zsidó „oskolát” (a sult), azaz az imahá-
zat. Az Óbudát özvegyi javadalomként bíró
Bercsényi Zsuzsanna a nádorhoz, az esztergomi
érsekhez, a kancellárhoz és az országgyûléshez
intézett beadványban felpanaszolja, hogy Zichy
Ferenc „feles számú fegyveres rácokkal s család-
jával Óbudára beérkezvén ott a minémû sidók
számára oskolát saját fundusomon építeni megh
engedtem nékiek, melyre is föl építették, neve-
zett mostoha fiam személyében oda ment… pub-
lice funditus lerontatta, bent lévô sidók eszközét,
könyveit, palástjait nem kevés számú károkat
[okozva] eszterhának fájával együtt elhordatta,
ablakokat ki verette, épületnek köveit prédára
bocsátotta s  engedelmet adott, valakinek tetszik,
vegye és hordja el számára.”13 Miután az örökö-
södési per eredményeként Óbuda az özvegy bir-
tokában maradt, gr. Zichy Péterné engedélyt
adott a zsidóknak imaházuk újjáépítésére, amirôl
a már említett 1732/33-as Canonica Visitatio is
megemlékszik (Judaei habent hic Synagogam et
scholam…).14 Pár év múlva a zsidók már az elsô
zsinagógájuk felépítésére is engedélyt kaptak,
amint azt az 1732. május elsején kelt szerzôdés-
ben15 leszögezték. A grófnô átengedte a zsidó
közösségnek „den jenigen Blaz auf weilchenihre
Schull, von ihre igenes Geld dato würcklich er-
bautet…”16 (Az új zsinagógát a források 1735-
ben és 1738-ban ismételten említik.)17

Mint már említésre került, a Zichy-család a vé-
delme alatt élô óbudai zsidóság letelepedéséhez

és kereskedelmi tevékenységéhez elônyös felté-
teleket biztosított. A kiváltságlevélben megen-
gedték nekik a nyilvános istentiszteletek tartá-
sát, hogy belügyeikben saját bíróságuk ítélkez-
zék, hogy ingatlanokat szerezzenek, kóser bort
és húst mérjenek. A zsidóbírót, akit a Zichyek
engedélyével maguk a zsidók választottak, s akit
munkájában választott elöljáróság segített nagy
tiszteletben részesítették.18 A kedvezmények a
közösség létszámának gyors növekedését ered-
ményezték. (A régi szólás szerint: „Annyian van-
nak, mint Óbudán a zsidó gyerekek...”) 

Az óbudai zsidók batyuzó, késôbb vásári és
üzleti kereskedelemmel is foglalkoztak. Cukor,
gyapjú, nyúl- és báránybôr eladására is enge-
délyt kaptak. A kereskedôk mellett akadt köz-
tük árendátor és több iparos is, így borbély, ci-
pész, szabó, üveges, kézmûves. Özv. Zichy Mik-
lósné, született Berényi Erzsébet grófnô 1765.
évi privilégiumát 1766-ben az új birtokos, a ka-
mara is, amely Óbudát a selyemgyûjtés és -fel-
dolgozás központjává kívánta fejleszteni, is
megerôsíti. A 18. század utolsó harmadától az
óbudai zsidóság tekintélye és anyagi helyzete
egyaránt emelkedett. 1770-ben alapították a Hev-
ra Kadisát, a temetkezéssel és jótékonysággal
foglalkozó Szentegyletet, 1780-ban ennek égisze
alatt a zsidókórházat. 1784-ben nyílt meg a zsi-
nagóga közelében (a mai Zichy utcában) a nyil-
vános népiskola, amely az elsô világi zsidó isko-
la volt Magyarországon. (Ez volt a II. József ál-
tal engedélyezett úgynevezett „Normal Schule ”,
melynek megnyitását nagy belsô harcok elôzték
meg, mivel a gyülekezet jámborabb tagjai a hité-
letet féltették tôle.) 1767-ben 109,19 1787-ben
320, az 1803-as összeírás szerint pedig már 527
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zsidó család lakta Óbudát, köztük 42 házbirto-
kos, akik késôbb már földet, szôlôt is vásárolhat-
tak. Az óbudai zsidók között sok volt a kereske-
dô, az iparos és a mesterember: szabó, cipész,
szûcs, kesztyûkészítô, pék, gombkötô, rajzoló,
festô, üveges, aranymûves. Az utóbbiak külön
céhet is alkottak. Üzemek, manufaktúrák ala-
kultak. Az óbudai születésû Goldberg(er) Fe-
renc (a késôbbi Goldberger dinasztia megalapí-
tója) példáját követve, számos bevándorolt zsidó
is alapított kékfestômûhelyt. 1828-ban már 12
kékfestômester dolgozott Óbudán. A zsidó kö-
zösség tagjai közül így nagyszámú alkalmazott –
mester és munkás – dolgozott fôként a textilipar-
ban. (A 19. század elején az óbudai zsidóság nem
csupán az ország legnagyobb közössége volt –
1822-ben 4000 katolikus sváb és 3210 zsidó élt a
településen –, de sokáig kibocsátója annak a vál-
lalkozó-kereskedô rétegnek, amely késôbb Pest
kereskedelmi és ipari életének elsô zsidó generá-
ciójához tartozott.) 

A zsidóság a mai Fô tér környezetének kis,
zegzugos utcáiban szétszórtan élt. A kereskedel-
mi élet központja a Flórián tér és az átmenô for-
galmi út, a Hauptgasse (Fô út, további korabeli
nevei: Felsô Fô utca, [Obere Haupt Landstrasse],
Mittere Gasse, Donau Zeile, Juden Gasse [Zsidó
utca – a Nagyszombat utca és a Serfôzô utca kö-
zött], ma: a Nagy Lajos királyról elnevezett La-
jos utca) és környezete volt. Elôbbi mentén a
kocsmák, vendéglôk, míg az utóbbi mentén az
üzletek létesültek. A Lajos utcában épült meg a
163. szám alatti telken a mostani zsinagóga he-
lyén a második zsinagóga is, mivel az elsô már
erôsen düledezett. 

Özv. gr. Zichy Péterné 1746. január elseji20, il-
letve özv. gr. Zichy Miklósné 1765-ös kiváltság-
levelükben már engedélyezték a zsinagóga újra-
építését és megnagyobbítását. Ezt megerôsítette
az 1766. január utáni új birtokos, a kamara Gras-
salkovich kamaraelnök által kibocsájtott (1766.
március) új kiváltságlevele is, megengedve hogy
az óbudai zsidók romos zsinagógájukat („Syna-
gogam suam ruinosam”21) újra felépíthessék, de
elôírva, hogy a tervezetet a hivatalnak elôbb be-
mutatni kötelesek. A gyülekezet Buda egyik te-
kintélyes építészét, a céhmesteri tisztséget viselô,
brünni születésû Matheus (Máté) Neupauert
(1719 körül – 1792) bízta meg az új zsinagóga
felépítésével. A szerzôdést 1767 januárjában kö-
tötték. Az elsô zsinagóga épületérôl a második
zsinagóga építési szerzôdése csak annyit mond,
hogy eredetileg jó anyagból, mészkôbôl és már-

•  H a r a s z t i  G y ö r g y •

A  S Z Á Z K I L E N C V E N  É V E S  Ó B U D A I  Z S I N A G Ó G A

• 32 •

K
le

in
 R

u
d

o
lf

 s
o

r
o

z
a

ta
 a

 h
e

ly
r

e
á

ll
ít

á
s

r
ó

l



ványból készült.  Neupauer 1767-tôl 1769-ig irá-
nyította az építkezést. (Az 1769-ben felavatott
zsinagóga építése 12 ezer forintba került. Beren-
dezésérôl csak egy, a hitközségi elöljárók között
1770-ben támadt viszály iratai22 jóvoltából van
némi ismeretünk, ugyanis Moyses Lazar Öster-
reicher bírót ellenlábasai azzal vádolták, hogy túl
sokat költött az 1767/69-ben épített új zsinagó-
gára; feleslegesnek találták például, hogy a régi
üléseket újakra cseréltette. Az elöljáró azzal vé-
dekezett, hogy a régi ülések, mivel különbözô
méretûek voltak, túl sok helyet foglaltak el, és a
be-, illetve kijárást is akadályozták.23 Österrei-
chert azzal is vádolták, hogy pazarló módon 14
kandelábert állítatott fel a zsinagóga mellett,
amire azzal mentette ki magát, hogy a vallási
szertartásokhoz hozzátartozik a péntek és ünnep
esti kivilágítás.) A zsidó közösségi épületek a zsi-
nagóga környezetében helyezkedtek el, a zsina-
gógán kívül az egyleti helyiségekben és magán-
házakban is tartottak istentiszteleteket.

(Az 1810-es várostérképen jól látszik a Lajos
utcai zsinagóga elhelyezkedése az akkori telepü-
lés úthálózati rendszerében. Ez az épület is –
mint az országban a 18. század végén felépített
valamennyi zsinagóga – nagyméretû, a telkek ut-
cai és udvari részén különféle lakó- és gazdasági
épületekkel beépített telektömbjének belsô, sza-
bad területére épült. A környezô utcák felôl a
tömböt lakóházak, a belsô szabad térséget az ud-
varok kerítései határolták. Valószínûleg a szom-
szédos utcák felôl gyalogösvények vezettek a zsi-
nagóga területéhez és a földesúri engedvények-
ben említett „szombat-zsinór” – az „éruv” – a
telektömb körülkerítésére vonatkozhatott. Így
egységbe kerülhetett a zsinagóga a rabbi la-
kásával, az iskolával és néhány további lakóházzal.)

A 18. századból több rabbi emlékezete is fenn-
maradt. Az elsô ismert óbudai rabbi 1740-tôl ha-
láláig (1745. május 7.) Jisszáhár Dov (Bär) Juda
Oppenheim. Utána24 1752-tôl 1781-ig Matitjáhu
Günsburg (Nátán Günsburger) következett, akit
1786-tól Jichák Kicse (Kittsee) követett. 1789-
ben választották meg a már akkor is nagyhírû
Mose Münzöt (Minz) (1750-1831) óbudai rabbi-
nak, aki hivatalát haláláig viselte. Münz alatt az
óbudai község felvirágzott. 1794-ben megyei rab-
bi lett, a magyarországi zsidóság vezetô tekinté-
lye, ô alá tartozott a pesti község is. (Az 1810-es
évektôl a pesti gyülekezet, ahol a reformirányzatnak
sok híve volt, nem akarta többé a hagyományôrzô
Münzöt rabbijának elismerni, ami hosszú küzde-
lemhez s végül a pesti község önállósulásához ve-
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zetett.) A (hit)község alapszabályait 1787. már-
cius 27-én tette közzé a kamara.25 Ebben elren-
delte, hogy a magánimaházak megszünteten-
dôk, mert veszekedésre adnak okot. (A zsina-
góga mellett ugyanis több magánházban és
néhány egyleti helyiségben is tartottak isten-
tiszteletet. A legnagyobb magánimaház Cipora
Austerlitz házában, illetve a kórházban [Jehez-
kél-imahely] volt.26 A magán-istentiszteletek fel-
számolását valószínûleg Münz fôrabbi is szorgal-
mazta, mert a magánimaházak konkurenciát je-
lentettek a nagyzsinagógának.)

A második óbudai zsinagóga a rendelkezésre
álló (kisszámú) adatok szerint a Kelet-Közép-
Európában, Lengyel- és Morvaországban a ba-
rokk korban kialakult zsinagógatípust – amely-
nek legszebb fennmaradt magyarországi példája
a 18. századvégi mádi zsinagóga27 – reprezentál-
ta: ez felelt meg a bevándorlók megszokásainak
és elvárásainak. A centrális elrendezésû, négy
pilléren nyugvó, kilenc boltszakaszos, való-
színûleg a lengyelországi, lublini MaHaRSal zsi-
nagóga mintájára készült épület a kedvezôtlen
talajviszonyok miatt rövidesen repedezni kez-
dett. A rosszul alapozott zsinagóga épületén a
késôbbi javítások sem tudtak segíteni, állaga ro-
hamosan romlott, végül 1817-ben az Ofner Bauco-
mission (Budai Építészeti Bizottmány) Joseph
Tallherr (József) vezetésével bizottságot küldött
ki az épület megvizsgálására, amely annak (rész-
leges) bontására tett javaslatot.

A község választmánya a zsinagógai épület
bontásának elhatározása után az új épület felépí-
téséhez több építésztôl kért terveket, így a leghí-
resebb pesti mestertôl, Pollack Mihálytól is. Vé-
gül azonban Andreas Landherr (András) tervé-
re esett a választás, s ôt bízták meg a kiviteli
munkákkal is, valószínûleg azért mert az ô terve
egyszerûbb és kevésbé költséges volt. (Összevet-
ve az épület tervét a korabeli zsinagógák alapraj-
zaival és építészeti részleteivel, úgy tûnik, hogy a
korábbi épület bontási utasítása csak a tetôszer-
kezetre, és az eredeti falak bizonyos visszabontá-
sára vonatkozhatott, mert a ma is álló épület zsi-
nagógai terének méretei megfelelnek a korábbi,
a 18. század végén épített, nyugati típusú, karza-
tos zsinagógák méretének. Ez arra utal, hogy az
elôzô zsinagóga alapjaira emelték a részben csak
megújított falakat. Az 1947-es restaurálás során
megállapították, hogy az alapfalak még régebbi,
római kori épületmaradványokon állnak. A csak
részben lebontott épülethez új déli homlokzatot,
oszlopos elôcsarnokot és tetôszerkezetet építet-
tek, kialakítva így a zsinagóga ma is látható vég-

leges képét. A ma álló épület külsô mérete 20,99
x 34,07 méter, ez elé épült a hat korinthoszi osz-
loppal alátámasztott, timpanonos záródású, nyi-
tott portikusz. Az épület külsô párkánymagassá-
ga 13,20 méter.)

Az építkezés 1820 elején kezdôdött, az alapkô-
letételtôl a felavatásig mindössze másfél esztendô
telt el. 1821. július 20-án ünnepélyes keretek kö-
zepette már fel is avatták az épületet. (Külsô fa-
lai alapján klasszicista, de belsô terével, a közé-
pen levô tóraolvasó emelvény négy sarkán elhe-
lyezkedô oszlopokkal barokk jegyeket viselô
zsinagóga volt.) Az avatóbeszédet az ünneplô
közönség elôtt Mose Münz rabbi mondta, aki az
új zsinagóga építését kezdeményezte. Beszédé-
nek szövegét – Devir há-bájit – még ugyanabban
az évben kinyomtatták Bécsben. (A szokatlanul
rövid építési idô és az anyagiakkal való takaré-
koskodás hiányosságokat, késôbbi problémákat
is eredményezett. Ezt mutatják az épület legna-
gyobbrészt bontási anyagokból rakott körítô fa-
lai, amelyek néhol 2 méter vastagságot is elérik,
a kôrészletek, lábazatok, keretek és különösen a
fôpárkányzat pontatlan elhelyezése, ahol az elté-
rés sok helyen a 15 cm-t is eléri.) A zsinagóga
belsô díszítômunkáit Maurer János stukkátor,
az ácsmunkát Goldringer X. Ferenc ácsmester
végezte.28 Fennmaradt a munkálatok költségei-
nek héber betûs, német nyelvû elszámolása; a
végösszeg 130 000 forint volt.29 A zsinagógában
364 férfi számára volt állandó ülôhely, a nôi kar-
zaton 298 számozott ülés volt.)

A korábban épületekkel körülvett, az 1960-as
évek bontásai után ma magában álló nagyszabá-
sú épület30 a maga korában a Habsburg Biroda-
lom ilyen jellegû létesítményei között a legna-
gyobbnak számított, az egykori leírások a lem-
bergi zsinagóga után a legszebbnek mondták
Európában.31 Több évtizedes elhagyatottsága el-
lenére ma is Budapest egyik legszebb zsinagóga-
építménye. Az impozáns klasszicista – empire dí-
szítésû – épületet József nádor (1796-1847) mint
a város nevezetességét büszkén mutogatta kül-
földi vendégeinek. 

A zsinagóga külsô megjelenésének32 nagyvo-
nalúságát az épülettest szerencsés arányai és a
klasszicista stílusú, a-b-a tagolású homlokzatdí-
sze, a hat korinthoszi oszloppal alátámasztott,
timpanonos záródású nyitott elôcsarnok bizto-
sítja. A timpanon közepén kör alakú nyílás lát-
ható, amelyet két oldalról egy-egy ferde tetejû
negyed-pillér határol. Az orompárkányok talál-
kozásánál – a zsinagóga homlokzatának legma-
gasabb pontjaként – márványból készült kettôs
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kôtábla magasodik. A kôtáblákon kétszer ötso-
ros megoszlásban – héber betûkkel – a tízparan-
csolat igéinek kezdô szavai olvashatóak. A hár-
mas párkány frízében a felirati héber nyelvû szö-
veg az 1Kir 8:38-ból vett idézet, részlet Salamon
királynak a jeruzsálemi Szentély felavatásából
mondott imájából:

Minden imádságot, minden könyörgést, mely bár-
mely embertôl ered egész Izrael népe közül… és kiter-
jeszti kezeit e ház felé.

Az elôcsarnok mögött emelkedô, valamivel
szélesebb homlokfala öttengelyes, a földszinten
és a két emeletsorban elhelyezett ablakokkal,
amelyek között az elôcsarnok oszloprendjének
megfelelô lizéniák tagolják a falsíkot. A földszint
középtengelyében nagyobb méretû fôkapu, a két
szélsô tengelyben egy-egy kisebb oldalkapu he-
lyezkedik el, közöttük egy-egy ablak. Az elsô
emeleten egyforma, nagyméretû ablakok nyíl-
nak, tagozott kô keretekkel, felettük az 1946-ban
visszaalakított, négyzetes formájú ablakok sora.
Az ablakok mindkét szinten a belsô tér emeleti
karzatait világítják be. A zsinagóga dísztelen,
csak ablakok által tagolt északi homlokzatán van
a nôi karzatra vezetô oldallépcsôház építménye.

Az ugyancsak hatásos déli oldalhomlokzatot öt
pár korinthoszi fejezettel ellátott falpillér tagolja,
a közeiket félkörös falívek architektúrája tölti ki.
A négy egyenlô falmezôre osztott homlokzatot
négy hatalmas ablak töri át, melyek a belsô tér
bôséges megvilágítására szolgálnak. 

A zsinagóga keleti homlokzata már sokkal egy-
szerûbb. De kiegyensúlyozatlanabb is, amelyet
csak egyszerû faltükrök tagolnak három ablak-
kal. Az alaprajzi aszimmetriából következô hom-
lokzati nehézségeket – a formaegyensúly meg-
tartása érdekében – a homlokzat második emele-
ti sávján Landherr vakablakok alkalmazásával
hidalta át.

A homlokzat középrészén egytengelyes rizalit-
ként ugrik ki a lépcsôház tömege, amely az ol-
dalsó nôi karzatokra vezet.

Az épület építészetileg csonka bazilikának
számít, mivel a belsô tér beosztása aszimmetri-
kus. A portikuszon és az elôcsarnokon keresztül
lehetett a zsinagógai térbe jutni. A nôi karzatra
vezetô lépcsôház eredetileg szintén a nyitott
elôcsarnokból volt elérhetô. A zsinagógai tér-
hez északi oldalon különféle helyiségek csatla-
koztak, az emeleten csak az északi és nyugati
irányban futott a nôi karzat, magasított mellvéd-
del lehatárolva a belsô teret. (A kettôs elôcsar-
nok és az L alakban megtört földszinti boltozat-
sor mutatja, hogy az alaprajz egy korábbi tér bô-

vítésével, átalakításával nyerte el mai formáját.)
A belsô tér impozáns méretei, hatalmas boltoza-
ta, karzatainak architektúrája, a bima mûvészi
formája ellensúlyozta az aszimmetrikus bejárat
kedvezôtlen hatását. A hosszanti téglalap alakú
helyiség méretei impozánsak, hatalmas boltoza-
tának igen jó a térhatása. A zsinagógai tér há-
romszakaszos csehboltozattal fedett, ehhez az
északi oldalon egy, a fôhomlokzati oldalon két
emeletsorban karzat csatlakozik. A bejárati fo-
lyosóból nyílik a hárommezôs elôtér, amelyhez
hármas árkádnyíláson kapcsolódik a zsinagóga-
hajó tere. A hajót páros hevederek és falisávok
tagolják három csehboltozatos szakaszra. A hajó
északi és nyugati oldalához az emeleten kosárí-
ves hevederû nyílásokon át karzat csatlakozik,
palmettafrízes könyöklôpárkánnyal, felette ívso-
ros rácsfallal. A hajó déli és keleti oldalfalában
egyszerû, egyenes zárású ablakok nyílnak.

A belsô tér keleti falának közepén helyezke-
dett el a finom arányú Tóraszekrény, amelynek
kialakítása a korabeli oltár-architektúrák típusá-
hoz hasonló volt. A profilált, kétszárnyú ajtóval
ellátott, fából készült Tóraszekrényt kétoldalt
magas lábazaton álló korinthoszi pillérpár elé ál-
lított oszlop fogta közre, erôsen tagolt párkány-
zata felett átívelô archivolttal. A szekrény feletti
falmezôt az 5Móz 4:11-13-ra utaló, az égô csip-
kebokrot jelképezô stukkó dombormû töltötte
ki, benne Mózes két kôtáblájával. Az archivolt
tetején plasztikus Tóra korona, kétoldalt elhú-
zott függönnyel.

A belsô teret a közepén felállított aranyozott
díszítésû – fából készült – bima uralta. A négyzet
alaprajzú emelvényt lantmotívumokból álló
mellvéd vette körül, kétoldalt feljáró lépcsôvel,
amelynek korlátja lantokból és harsonákból ösz-
szeállított aranyozott kovácsoltvasból készült.
Az almemor négy sarkán egy-egy magas talapza-
ton álló obeliszk emelkedett, korinthoszi lizéni-
ákkal és rozettás párkányokkal kialakított talap-
zattal, az obeliszkek tetején egy-egy gömbön
álló, kiterjesztett szárnyú sassal. Az obeliszket
rózsás füzérdísz kapcsolta össze a hármas tago-
lású kerek, toronyszerûen kialakított csillártar-
tóval, mintegy baldachint képezve.

A négy obeliszkes emelvényen álló, balda-
chinos megoldás a lengyel-morva hagyományt
követô, négyoszlopos, középpontú elhelye-
zésû bimák sugallatát ôrizte eredeti formában.
Az egyiptizáló díszítmény nemcsak kordivat, de
valószínûleg a zsidó identitáskeresés korai, pree-
mancipációs tanúbizonysága is.

A Lajos utcai új zsinagóga elsô rabbija a világ-
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szerte ismert, szigorúan vallásos Mose Münz
volt, akinek az óbudai zsidó temetôben (Buda-
pest III. Külsô Bécsi út 369. sz.) található sírja a
mai napig szinte zarándokhelynek számít. Halá-
la után néhány évig a rabbiszéket nem töltötték
be. 1838-ban hívták meg rabbinak a Tiv Gitin
címû novellisztikus és reszponzórikus munka
szerzôjét, Cvi Hirs Hellert, aki azelôtt Brody-
ban, Bonyhádon és Ungváron mûködött. Ô azon-
ban még ugyanabban az évben meghalt. Az 1838-
as évre esik a március 13. és 15. között tetôzô
nagy dunai árvíz (emlékét egy korabeli névtelen
héber nyelvû krónika – Széfer há-zihronot le-setef
májim rábbim po kehillá ködosá Oven jesáná… – és
J. H. Kohn, a község tanítójának kétnyelvû ver-
ses elbeszélése – Jömé cárá u-möhumá / Schilde-
rung der Schreckenstage Alt-Ofen durch die verheeren-
de Donau-Überschwemmung – is megörökítette),
amely Óbudán is nagy pusztítást végzett. A sze-
rencsétlenség éjszakáján a zsidók közül sokan a
magasabban álló református templomba mene-
kültek. Az áradat a zsinagógába is betört, a víz a
frigyszekrényig ért. Zsidók és helybeli sváb la-
kosok ladikkal eveztek be az épületbe, hogy a
Tóra-tekercseket megmentsék. (Az árvíz emlé-
kére a zsinagóga oldalán emléktáblát helyeztek
el, amely a nagy dunai árvíz vízmagasságát jelez-
te. Ezt a táblát,33 az elsô világháborús hôsi halot-
tak emléktáblájával együtt a tulajdonosváltást
követô átalakítások során eltávolították.) 

A reformkorban az óbudai hitközség kitûnt
gazdagságával, hazafias áldozatkészségével.
A Nemzeti Múzeum alapításához 2625 forinttal
járult hozzá. 1848-ban önként felajánlotta min-
den templomi ezüstjét, s 50 lovast állított ki tel-
jes felszereléssel. A rá kivetett 14 270 forint ha-
diadót készpénzben fizette le. A 19. század dere-
kától az óbudai község országos viszonylatban
háttérbe szorult, zsidó lakosainak létszáma jelen-
tôsen csökkent, mivel a rohamosan fejlôdô, az
ország tényleges fôvárosává váló Pest jóval ked-
vezôbb gazdasági és kulturális feltételeket nyúj-
tott a térségben megtelepedô zsidók számára
(ezt már a pesti zsidók Münz ellenes oppozíciója
is elôrevetítette). Mindazonáltal az óbudai zsi-
dók lélekszáma még mindig jóval magasabb volt
számos vidéki város zsidó összlakosságánál. 

R. Cvi Heller halála után a rabbi állás 23 évig
(szimbolikusan jelezvén a község hanyatlását)
üresen maradt, majd 1861 és 1887 között Marcus
Hirsch (Márkus) (1833-1909) mûködött itt, aki
késôbb prágai és hamburgi fôrabbi lett. (Ô alatta
létesült a hitközség 2 tanerôs Talmud-Tórája,

amely egészen a holokausztig fennállt.) 1887 és
1895 között immár fôrabbi címmel felruházva,
dr. Klein Gyula (1850-1895) ült a rabbiszékben,
ôt követte 1896-ban dr. Ádler Illés (1868-1924)
fôrabbi, aki 1907-ben a Rumbach zsinagóga lelki
vezetôje lett. Ádler utóda 1910-tôl haláláig a jeles
tudós, dr. Welesz Gyula/Jehuda (1872-1915) fô-
rabbi lett, majd néhány évnyi szünet után dr.
Schreiber Ignác (1891-1922) fôrabbi következett
(1919-1922), aki fiatalon villamosszerencsétlen-
ség áldozata lett. (A dolog érdekessége, hogy az
1922-ben létesített új, immár harmadik óbudai
zsidó temetô megnyitó imádságát a 31 éves fiatal
rabbi tartotta, aki találóan beszélt arról, hogy kié
is lesz a temetô elsô sírja. Maga sem gondolta,
hogy pár napra rá közlekedési baleset áldozata
lesz és ôt temetik el ide elsônek.)

1869 után az óbudai gyülekezet a kongresszu-
si szervezethez csatlakozott (ezt mutatják rabbi-
jainak világi egyetemeken szerzett doktori címei
is), de ezen belül a tradicionális, konzervatív
irányzathoz tartozott, amirôl nem csupán a zsi-
nagóga hagyományos elrendezése és az orgona
hiánya tanúskodik, de az a tény is árulkodó,
hogy egyik rabbija (Ádler Illés) utóbb a Rum-
bach rabbija lett, míg egy másik (Neumann Jó-
zsef) Pozsonyban szerezte képesítését. 

A zsinagóga épületét elôször 1900-ban renovál-
ták-restaurálták komolyabban. Ekkor készült a
timpanon ma is látható szecessziós díszítése, a
munkálatokat tervezô és vezetô Ullmann Gyula
építész mûve. (A homlokzatot korábban egy vi-
rágkeretbe állított óra ékesítette.) Az épület ekkor
kapta meg mai vakolatarchitektúráját, az oszlopos
elôcsarnok ornamentikájának szecessziós díszíté-
sét. A második emeleti négyszögletes ablakokat
körablakokká alakították át. Belül a falakat sze-
cessziós mintázatú festéssel díszítették, és az épü-
letet színes üvegablakokkal látták el. A régi gyer-
tyacsillárok helyett beszerelték az elektromos vi-
lágítást. A belsô berendezést részben felújították,
részben újra (imaszékek) cserélték ki. 

Az elsô világháború utáni évek – nem utolsó-
sorban a Goldberger család fejének, dr. Buday-
Goldberger Leo nagyvonalú támogatásának kö-
szönhetôen – a gyülekezet másodvirágzását hoz-
ták. 1919 és 1929 között a hitközség tagjainak
létszáma megkétszerezôdött. (1929-ben a község
lélekszáma 5500, a családok száma 1350 volt, adót
1402-en fizettek.) A hitközség II. József idejében
alapított iskolája, amely az 1880-as években meg-
szûnt, 4 tanerôvel és 4 osztállyal 1920-ban újra
megnyílt a hitközség székházával közös új épület-
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ben. 1922-ben megalakult a „Solos-Szeudosz”
egylet és a vallásos élet elmélyítésre törekvô Tal-
mud-Tóra a felnôttek részére.  1927-ben egy ki-
sebb templom is épült. 1927-ben (a textilve-
gyész) Kemény Lajos hitközségi elnök (1924-
tôl) kezdeményezésére napközi otthon létesült,
továbbá óvoda, amely az ország elsô zsidó óvo-
dája volt. A gyülekezet 1914 utáni hitközségi el-
nökei dr. Stern József kir. tanácsos, aki a hábo-
rú, majd Székely Salamon fôigazgató, aki a for-
radalmak támadásaival szemben védte meg a
hitközséget, 1920-tól dr. Vörösváry Mikós
ügyvéd elnökként lerakta a gazdasági konszoli-
dáció alapjait. Ôt követte Kemény Lajos, aki szá-
mos új hitközségi intézmény létesítését mozdítot-
ta elô. A hitközség második világháború elôtti fô-
rabbija dr. Neumann József (1890-1964), aki
1927-tôl (1956-ig) töltötte be e tisztséget.

Az 1944. március végi (német követelésre ké-
szített) nyilvántartás szerint a hitközségnek kö-
rülbelül 3600 tagja volt, az adózók száma min-
tegy 600 fôre rúgott, a hitközségi elnök Szamek
Mór volt. A hitközség létszámának 1929 és 1944
közötti közel 40%-os megfogyása, amely nyilván-
valóan meghaladta a zsidók tényleges számában
beállott csökkenést, számos okra visszavezethetô.
A tényleges biológiai fogyás és elvándorlás mel-
lett nyilván jelentôs szerepet játszott a 30-as
évektôl felerôsödött kikeresztelkedési hullám és a
(hivatalos) zsidóságtól való eltávolodási szándék.

A magyarországi holokauszt közismert esemé-
nyei, kezdve a munkaszolgálattal, az óbudai kö-
zösség tagjait sem kímélték meg. Az óbudai zsi-
dóság osztozott a budapesti zsidóság sorsában, a
csillagos házakban való elkülönítéstôl (ezeket
Óbudán a Laktanya utca környékén jelölték ki)
a gettósításig. Óbuda vonatkozásában külön ki
kell emelni az úgynevezett gyalogmeneteket.
(Szálasi hatalomátvétele után a németek 40 000
munkást követeltek a nyilas hatóságoktól, akik a
kényszermunkára kijelölt zsidókat az Óbudai
Téglagyárban gyûjtötték össze, majd a gyalog-
menetben [„Fussmarsch”] Szôny, Gyôr irányá-
ban hajtották végig az osztrák határ erôdítési
munkáihoz. Ezt a halálutat emberek ezreinek
holtteste szegélyezte.) A háború utáni nyilván
(sem a halottak, sem a vissza nem térô túlélôk)
nem teljesen pontos kimutatás szerint a soá Óbu-
dán mintegy 3000 áldozatot követelt. Emlékükre
1946. november 10-én a deportálások megkez-
dôdésének második évfordulóján a zsinagóga
udvarán lerakták egy emlékmû alapkövét,34 és a
következô évben az  óbudai zsidó temetôben fel-

állították a holokauszt óbudai zsidó mártírjainak
szimbolikus síremlékét.35

2004 májusában az óbudai Polgármesteri Hi-
vatal épületének falán az 1944-es év valamennyi
üldözöttjének, áldozatának emlékét összemosó
emléktáblát avattak. 

Körülbelül ugyanabban az idôben - egy Kana-
dába került túlélô adományából - a Holokauszt
Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény
Közalapítvány az (ugyancsak nem számszerûsí-
tett) áldozatok iránti kegyeletbôl az idôközben
eltûnt, vagy talán soha fel nem állított zsinagógai
emlékmû helyett a volt zsinagóga falán egy most
is olvasható emléktáblát helyezett el.

A zsinagóga épülete az elhúzódó ostrom alatt
megrongálódott.  1946/47-ban a Joint és a helyi
önkormányzat anyagi támogatásával – Csemegi
József (1909-1963) irányításával – helyreállítot-
ták a zsinagógát: a háborús sérüléseket kijavítot-
ták, a tetôt cseréppel fedték.36 A zsinagóga élén
továbbra is – a háborút túlélt – Neumann József
állt. Még 1945-ben a néhányszáz túlélô és Óbu-
dára visszatérô zsidó újjáalakította a hitközséget,
beindította iskoláját. Az elkövetkezô évekrôl ke-
vés ismeretes. 1947-ben újjáalakult a cionista if-
júsági szervezet, amely rövidesen osztozott más
cionista szervezetek sorsában. 1948-ban az isko-
lák államosításával megszûnt a több mint 160
éves múltra visszatekintô önálló zsidó iskola is.
1949. november 6-án a súlyát vesztett óbudai
hitközség – nyilván felsôbb nyomásra – beolvadt
a nagy-budapesti hitközségbe.

Az egyre jobban fogyatkozó,37 elöregedô gyü-
lekezet rabbija 1956-ig dr. Neumann József volt.
Az 1956-os forradalom (a leverését követô emig-
rációs hullám tovább apasztotta a hívôk számát)
után néhány évig (1957-1958/59 [?]) dr. Rácz
Zoltán (1905-?) fôrabbi volt a szellemi vezetôje
a jelentéktelenségbe süllyedt közösségnek. A zsi-
nagóga falán 1957-ben emléktáblát helyeztek el.
A mára megkopott, szürke, alig látható tábla,
már szinte olvashatatlan betûkkel tájékoztat a
múltról: „Mûemlék. Épült 1820-21-ben Land-
herr András tervei szerint az itt állott XVIII. szá-
zadi zsinagóga helyén.”

1958 után az összezsugorodott óbudai hitköz-
ség már nem volt önálló, hívei a Budai Körzet-
hez tartoztak, az elhagyott, romlásnak indult38

nagyzsinagóga már nem mûködött, istentiszte-
letre a megmaradt hívek ekkor már az épület
földszintjének egyik baloldali helyiségében
gyûltek össze. (Az egykori zsidó létesítménye-
ket – a hajdani zsinagóga kivételével – a legtöbb
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óbudai lakóházzal együtt az elkövetkezô évek-
ben lebontották.) 1960 után a zsinagóga utolsó
rabbijaként – inkább csak névlegesen dr. Geyer
Artúr (1894-1976) budai fôrabbi funkcionált,
aki havonta egyszer látogatta a gyülekezetet.
Távollétében Berger Jenô kántor irányította az
istentiszteleteket. (Péntek este, szombat déle-
lôtt rendszeresen volt minján, nagyünnepeken
40-50 ember is összejött.) 

Geyer távollétében tanítványai látták el a li-
turgikus funkciókat. Dr. Schôner Alfréd, az
OR-ZSE rektora úgy emlékszik, hogy még az
Anna Frank gimnázium felsô tagozatának tanu-
lójaként, Geyer tanítványaként a hatvanas évek
közepén (valamikor 1963 és 1965 között) ô lei-
nolt és alkalmanként prédikált a zsinagóga utol-
só hívei számára. Neki mondta el az egyik utol-
só látogatásakor könnyek között az utolsó hit-
községi elnök, Weisz Lipót (foglalkozását
tekintve autófényezô), hogy a MIOK vezetôsé-
ge a fejük felett eladta, átengedte az államnak az
elnéptelenedett zsinagóga épületét. A Tóra-te-
kercseket ismeretlen helyre szállították, a zsina-
góga eredeti berendezését, veretes tóraolvasó-
asztalával, messzi földön híres frigyszekrényével,
1978-ban – dokumentálás után – lerom bolták.39

Az évekig  elhagyatott zsinagógában a leendô
Textilmúzeumot tervezték elhelyezni (itt került
sor 1972-ben a múzeum elsô kiállítására is), de
miután épület muzeális célokra alkalmatlannak
bizonyult, 1978 után új tulajdonosként a Ma-
gyar Televízió alakított itt ki díszlet- és kellék-
raktárt, majd stúdiót, e célból teljesen megvál-
toztatva a zsinagóga belsejét. Az elkövetkezô
évtizedekben az épület a televízió (és a film-
gyár) külsô stúdiójaként (5. sz. stúdió), majd
2000 után ismét az MTV (díszlet)raktáraként
szolgált. 

A zsinagóga új funkciója környezetét is át-
formálta: az 1980-as években eltüntették az
épület kerítését, lebontották a zsidó intézmé-
nyeknek otthont adó utolsó épületeket, így az
óbudai zsidó árvaházat, és a környezô föld-
szintes házakat. Maga az épület, amelyet
1975-ben, majd 1989-ben az eredeti formák
visszaállítására törekvôen restauráltak, nagy-
jából megôrizte eredeti külsejét, de az utolsó
években az ablakon beleselkedô kíváncsisko-
dó már csak a nagy üres teret láthatta a benne
levô hatalmas fémpolcokkal.

2010 szeptembere után új élet költözött az ôsi
falak közé. Az elkövetkezô években talán az ôsi
óbudai gyülekezet is feltámad. 
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