
Tanulmányaitok alakítsák bensőtöket is. Ne legyetek 
irigyek és önzők: ne mások ellen s csak magatokért, ha
nem másokért éljetek. A féltékenység ne mérgezze meg 
a munka és az alkotás tiszta örömét. 

Csehov mondta egyszer Gorkijnak: Az élet szebb lesz 
kétszáz év múlva, mint most. 

Haraszti György 

Mi nem tervezünk ilyen messze távra. Tíz esztendő 
múlva méltó ünnepséggel szeretnők megörökíteni a 
centenáriumot. Nagyobb létszámú hallgatósággal, ami
re jó reményt nyújtanak az idén beiratkozott új hallga
tók, akiket itt külön köszöntök. Ezekkel az érzésekkel 
nyitom meg az 1967/68-as tanévet. 
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A ZSIDÓK ÚJBÓLI MEGTELEPÜLÉSE PESTEN 

magyar középkor századaiban Pesten is 
honos zsidóság újkori - a török hódoltság 
utáni - megtelepülésének kezdeteit csak 
a 18. század utolsó évtizedeire tehetjük. 
Hogy ezt megelőzően Pestnek nem volt 
számottevő zsidó lakossága, az a zömé

ben német eredetű, kiváltságait féltékenyen őrző városi pol
gárság elutasító magatartásával magyarázható. Pest sz. kir. vá
ros tanácsa utoljára még 1773. július 8-án is úgy nyilatkozott, l 
I. Lipót 1703. október 23-i privilégiuma alapján, melyet az 
1715. évi országgyűlés XXXVII. törvénycikkelye megerősí
tett, hogy a városban nem lakhatnak zsidók. A városi vezető
ség a zsidó kereskedők, sőt peres ügyeikben a királyi tábla 
döntésére váró "héberek" ideiglenes tartózkodását is tiltani 
igyekezett. ,,(A város) az átutazó zsidóktól hanninc krajcárt 
és az éjnek idején meghálótól egy tallér vámot szedetett. 
Utóbbit idővel 3 krajcárra (egy garasra) szállította le; ez volt az 
úgynevezett Schlafgroschen."2 

A Helytartótanács hathatós támogatásának eredményekép
pen a zsidó kereskedők a vásárokat alkalInilag ugyan már 
1755-től kezdve látogathatták, de állandó részvételüket az ille
tékes hatóságok továbbra sem tűrték. A 18. század hatvanas 
éveitől a város a zsidó vásárlátogatók számára Ininden orszá
gos vásár idején 16 napra ideiglenes kóser vendéglő megnyitá
sát engedélyezte, s azt időről időre jó pénzért bérbe adta a 
szomszédos óbudai zsidóknak. Az első állandó zsidó vendég
lőt csak 1783 derekán, a türelmi rendelet kiadását követően 
nyithatták meg. 3 Tudjuk azonban hogy már a hetvenes évek
ben hosszabb-rövidebb időre megtelepedett Pesten egy-egy 
commoráns, azaz "időző" zsidó, olyan személy, aki csak meg
határozott ideig tartózkodhatott a városban, s üzletet sem 
nyithatott. Ezek a zsidók és családtagjaik istentiszteletüket az 
1787. évi első pesti zsidóösszeírásban már a tolerált zsidó 
családfők' között felsoroltak egyikének, Marcus Sachselnek 
(megh. Pest, 1819), utóbb a gyülekezet elöljárójának lakásán 

tartották. Ezt az engedély nélküli imahelyet azonban a városi 
hatóság rövidesen bezáratta. s 

Csak II. Józsefnek 1783. március 31-én kibocsátott rende
letét, a "Sistematica gentis Judaicae regulatio" -t követően 
nyílottak meg a városok (a bányavárosok kivételével) kapui, 
így Pesté is, az izraeliták előtt. Az első betelepülők főként a 
18. században már folyamatos zsidó népességgel bíró Óbuda 
mezővárosából érkeztek, de utóbb egyre nagyobb számban az 
ország más tájairól és külföldről is, főleg Cseh- és Morvaor
szágból, az osztrák örökös tartományokból és a német álla
mokból. KereskedelIni tevékenységükkel fellendítették az ad
dig jelentéktelen város gazdasági életét. A pesti zsidók követ
kező istentiszteleti helye 1784-től kezdve egy Király utcai 
épület, az ún. "Hauser" (másképp: "Hauszlir" vagy "Haus
ler") majorság egyetlen szerény helyisége volt, egyelőre még 
továbbra is felsóbb engedély nélkül. 6 Tizenkét évvel késóbb, 
1796. április IS-én új imahelyet rendeztek be a pesti Belváros 
tőszomszédságában épült, a Károly körút és a Király utca sar
kán, az Orczy család hatalmas, kétszintes, kétudvaros, a Ki
rály utca l. sz. alatt (a mai Madách téren) fekvő sarokházá
ban, a 20. század első feléig fennálló, csupán 1937-ben elbon
tott, úgyszólván kizárólag a pesti zsidóság által lakott, s ezért 
"Judenhof' -nak is nevezett Orczy-házban. 7 A br. Orczy Jó
zseffel kötött szerződés szerint az első hat esztendőben évi 250 
forintért bérelt, két helyiségből álló imaház (egy-egy szoba a 
férfiak, illetve nők részére) élére Israel (ben Solomon) Wahr
mann (Óbuda, 1755 - Pest, 1826) személyében 1799 tavaszán 
az első pesti rabbit is megválasztották. 

Wahrmann rabbi hatósági elismerésével (1800) indult meg a 
nagy jövőjű pesti hitközség hivatalos élete. Addig ugyanis 
hitéleti szempontból a pesti zsidók feletti jurisdictiót az óbu
dai hitközség rabbija gyakorolta. 8 Még ugyanabban az évben 
Wahrmann megalkotta a hitközség első szabályzatát, és auto
nóm módon megválasztották a háromfős elöljáróságot. Pest 
sz. kir. városban a gyülekezet tagjainak száma ekkor - az 
1799. december 2-i conscriptio szerint - már meghaladta az 
ezer főt; az 52 tolerált zsidó család lélekszáma 310 fő volt, míg 
a nem tolerált, csupán időzési engedéllyel bíró commoránsoké 
(82 család) összesen 765 lélek (érdekességképp említhető, 
hogy maga az óbudai születésű Wahrmann is csak commoráns 
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volt). 62, a Lipótvárosban élő család kivételével valamennyien 
terézvárosi lakosok. 

A PESTI ZSIDÓ GYÜLEKEZET 

A jelentéktelen kisvárosból néhány évtized alatt az ország 
gazdasági, majd politikai központjává váló Pest-Buda roha
mos fejlődésével szoros kölcsönhatásban a magyarországi zsi
dóság soraiban megkezdődött társadalmi mozgás eredménye
képp a 19. század első felében, de különösen a 30-as, 40-es 
évektől a pesti zsidó gyülekezet virágzásnak indul ,,( ... ) val
lási, közmfivelődési és jóléti intézményekkel, melyeket saját 
alkotmánya szerint kormányoz". 9 Egymás után épültek ki a 
hitközség intézményei, létesítményei, így a Chevra Kadisa 
(1788), a temető (1801), a kórház (1805), a rituális fürdő 
(1807), a nyilvános elemi iskola (1814), "a nehéz kézmfiveket 
és földmívelést az izraeliták közt terjesztő egylet" (a második 
világháborúig fennálló Magyar Izraelita Kézmfi- és Földmíve
lési Egylet előde) (1841), a "Magyarító egylet" (1844) stb.'O 
Hamarosan - még 1848 előtt - a pesti zsidóság, lekörözve 
óbudai és pozsonyi vetélytársait, megszerezte a vezetést; a 
központi kormányszervekhez, országgyfi1éshez (1807, 1832, 
1839), uralkodóhoz (1817, 1830) és más hatóságokhoz be
nyújtott kérvények szinte kivétel nélkül az itteni hitközség 
kezdeményezései voltak. Beadványaiban a hitközség elöljáró
sága magát a magyarországi zsidóság képviselőjeként jelölte 
meg. Csupán a legfontosabb mozzanatokat említve, ez a hit-
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község volt a bölcsője azoknak a mozgalmaknak, amelyek a 
zsidók jogviszonyainak szabályozását (1840), a türelmi adó el
törlését (1846), a szegedi országgyfilés 1849. évi rendelkezése
it, az 1867. évi emancipációt és az 1895-ös recepciót eredmé
nyezték. 

PESTI ZSINAGóGÁK 

Az első pesti zsinagógában Wahrmann halála után (1826) 
tíz évig a főrabbi széke betöltetlen maradt. Ezalatt Simon 
(ben David) Oppenheimer (Kromau, Morvaország, 1753 -
Pest, 1851), Azriel (Israel) (ben Samuel Lőw), Brill (Sasvár, 
1778 - Pest, 1853)" és Moses Kunitzer (Óbuda, 1774 - Buda, 
1837) rabbitanácsosok (daján) voltak a hitközség lelki vezetői. 

Ez idő tájt a pesti zsidók túlnyomó többsége a legdinamiku
sabban fejlődő elővárosban, a Teréz(ia)városban lakott; a 19. 
század elejétől kezdve ez volt a város legnépesebb kerülete. A 
többségében kereskedelemből élő zsidóság a városrész gyak
ran csak ,,]udenstadt"-nak nevezett centrumában tömörült, 
számuk 1830-ban 4222 volt, 1870-ben már 20 OOO-hez közele
dett. A pesti zsidóság kereskedelmi és vallási központjának 
számító Orczy-házban található hitközségi zsinagóga mellett 
több magánimaház is létesült, ezeket az ún. templomegyletek 
tartották fenn. A források 1800 körül említenek egy "Beth
Haus"-t a későbbi "Rombach" utcában. A Király utca 6. sz. 
alatt volt az orosz uralom alatt álló ún. kongresszusi Lengyel
országból és Ukrajnából a nyomor és pogromok elől mene-



külő, vallási hagyományaikhoz erősen ragaszkodó hászídok 
("szefárdok") 1800-ban létesített zsinagógája, amelyet 
1830-ban az Orczy-házba költöztettek át. Anagyzsinagóga 
szomszédságában (Király u. 2.) álló "Fehér lúd"-ház adott 
otthont az 1805-ben alakult "Heszed-Neurim" Betegsegélye
ző Egylet imaházának. A Király utca 1261. hrsz. alatti "Gö
merysches Haus"-ban 1827-ben létesítettek rövid életű ima
helyet. "Ugyancsak a Király utcában volt a frank és török kö
zösség zsinagógája is."12 Az 1826-ban felavatott bécsi "Cul
tustempel" berendezése, szónoklata és kórussal kísért, a 
maga korában Europa-hírű kezdeményezésnek számító meg
reformált ünnepélyes istentisztelete olyan nagy hatást gyako
rolt a hitközség vallási újításokra hajló, többségében művel
tebb és vagyonosabb, asszimilálódott tagjaira, hogy 1828-ban 
a "Heszed-Neurim" Egylet imaházában, amelyet ez időtől 
fogva "Cultus-templom" -nak vagy "Chorsehule" -nak nevez
tek, meghonosították a Wiener Minhág (bécsi rítus) szertar
tásrendjét. 

Az 1796-ban létesített és utóbb kicsinek bizonyult imaház 
helyett 1820-ban az Orcy-ház Király utcai udvarában, a bal 
szárny első emeletén Zofahl Lőrinc építész tervei alapján egy 
nagyobb, két oszlopsor által tagolt háromhajós, ún. német zsi
nagógát nyitottak,13 de a megnövekedett igényeket és egész
ségügyi követelményeket ez sem tudta kielégíteni, ezért 
1830-ban a ház Király utcai bejáratával szemben, az udvarban 
egy 585 imaszékkel rendelkező zsinagógát alakítottak ki, 
amelynek fenntartásába a volt lengyel imaház híveit is bevon
ták; a férfiak helye az első, a nőké a második emeleten volt. 14 
Ez a harmadik, a Sulhán Aruch alapján álló konzervatív isten
háza több mint negyven éven keresztül volt használatban, 
egészen a "Rombach" utcai zsinagóga megnyitásáig. 

Az új hagyományhű zsinagóga építésével párhuzamosan 
a jövendőbeli neológok részére a bécsi Mannheimer-féle 
"Chorsehul" mintájára 1830-ban Zofahl elgondolása szerint 
ugyancsak az Orczy-házban külön imahelyet, egy ún. 
"kultusz-" vagy "kartemplom " -ot is béreltek és rendeztek be 
a tulajdonos által eredetileg vigadónak szánt teremben. 15 A 
zsinagógánál kisebb, 491 imaszékkel berendezett, úgyszintén 
kétemeletes kartemplomban kórus működött, az imarendet 
megrövidítették, hitszónokot alkalmaztak. 16 (Itt tartottak Pes
ten először külön női istentiszteletet.) A zsinagógában a pesti 
izr. gyülekezet hagyományhü, jobbára idősebb tagjai imád
koztak, míg a "kartemplom"-ban a "haladó párt" tagjai fo
hászkodtak a kezdeti ellenségeskedés17 után viszonylagos bé
kében és egyetértésben. 

ELTÉRŐ RfTUSÚ IMAHELYEK 

A pesti állapotokat összehasonlítva a számos vidéki hitköz
ségben kialakult helyzettel, elmondható, hogy a két irányzat 
követői, akiket a múlt század harmincas-negyvenes éveiben az 
ország természetes központjává vált városban zsinagóga- és 
templompártiaknak hívtak, ekkor még jól megfértek egymás
sal, de a két eltérő rítusú imahely iránti szükséglet már előre
vetítette a közelgő összeütközés veszélyét. Országos szinten a 
szakításra 1868/69 után került sor. 

A neológoknak nevezett reformpártiak kezdeményezésére 
br. Eötvös József kultuszminiszter a községi és iskolai ügyek 
rendezése céljából 1868-ban összehívta a magyarországi izrae
liták egyetemes kongresszusát, hogy az megválassza azt az 
öss7.-zsidó vezetőséget, amely a jövőben a zsidóság képvisele
tében a kormány tárgyalópartnere lesz valamennyi, a kultuszt 

Az ortodoxok számára elfogadhatadan volt a központi, 
a neológok uralma alatt álló vezetőség; kivonultak a kongresz
szusrol,18 és az elkövetkező évek során szinte minden zsidók 
lakta településen létrehozták saját jótékonysági szerveiket, 
önálló hitközségeiket, sőt hamarosan egy ortodox csúcsszer
vezetet is. Az ortodox tábor erejét gyarapították az egyébként 
az ortodoxián belül is elkülönülő, zömében jiddis anyanyelvű, 
az ország északkeleti részében élő, illetve külföldről oda be
vándorló hászíd zsidók tömegei is. A hagyományhü zsidók és 
a reformerek közötti szakadék olyan nagy volt, hogy egyes or
todox rabbik a legszigorúbb átok terhe mellett eltiltották hí
veiket a neológokkal való házasodástól. 

Számos helyen egy harmadik, a két tábor ellentéteit mérsé
kelni igyekvő irányzat hívei voltak a hangadók, akik a kong
resszus előtti állapotok helyreállítására törekedtek. 19 Az erő
sen magyarosodó, asszimilálódó, de a zsidó hagyományokhoz 
is szorosan kötődő Status quo ante hitközségek követői 

(a magyarországi zsidó népesség mintegy 4-5%-a20) végül is 
az egyik táborhoz sem csatlakoztak, megőrizték autonómiáju
kat, és országos vezetőségük is csak hatvan évvel később, 
1928-ban alakult meg. 21 

A két, illetve három irányzat követőinek pontos számará
nyát nehéz megállapítani. Budapesttel ellentétben, ahol nem 
csupán Magyarország, de a világ legnagyobb neológ hitközsé
ge állt fenn, a vidéki gyülekezetek többsége a hagyományőrző 
tábor felé tendált, jóllehet az ortodoxok részaránya (a legújabb 
kutatások szerint) az 1880. évi 56,1%-ról 191O-re 51,9%-ra 
csökkent. 22 Természetesen egy-egy helységben több gyüleke
zet fennáll(hatot)t egymás mellett, így például Sátoraljaújhe
lyen az ortodox, neológ és status quo ante hitközség egyaránt 

és nevelést érintő kérdésben. A RUMBACH UTCAI ZSINAGÓGA BELSÖ TERE NYUGAT FELÖL (1949) 
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virágzott. Mint már említettük, a Pesti Izraelita Hitközség a 
világ legnagyobb hitközségének számított. A hagyományhű 
csoportok előrehaladott asszimilációja a mérsékelt ortodoxiá
nak kedvezett, a konzervatívok a status quo ante irányzatra 
hajlottak, de ennek nyilvános artikulációjára, megfogalmazá
sára, talán a neológok nyomasztó számbeli fölénye és anyagi 
ereje miatt, sohasem került sor. A tradíciókhoz jobban kötő
dő csoportok is megmaradtak a hitközség kebelében, annak 
konzervatív szárnyát alkotva. 

Az aránylag kis létszámú "igazi" ortodoxia már az 1870-es 
évek elején külön szervezkedett, saját imaházai köré tömö
rült, önálló szervezeteket tartott fenn. A gyülekezet kezdet
ben nagyon szerény volt, még 1890-ben is csak ISO adófIze
tésre kötelezett tagja volt, de néhány évtized alatt az ország 
egyik legnagyobb hitközségévé fejlődött. Irodái és zsinagógája 
sokáig az Orczy-házban bérelt helységekben voltak elhelyez
ve. Utóbb a Csáky u. 9. és a Tompa u. 17. sz. alatt létesített új 
templomokat a hitközség. A gyülekezet iskolája és a Chevra 
Kadisa Egylet székhelye a Kazinczy utca 52. sz. alatt volt. A 
rabbinátus az első időkben a Király utca 14. számú házban 
székelt. A megnövekedett hitközség erejét demonstráló, az 
ország legnagyobb és legszebb ortodox istenházának számító, 
Löffler Sándor és Löffler Béla testvérpár tervezte Kazinczy 
utcai ortodox nagyzsinagóga (lOlI férőhely) avatására 
1913-ban került sor.23 

A ZSINAGÓGAÉPÍTÉS ELŐZMÉNYEI 

1836-ban új főrabbit választottak Lőw Schwab (vagy ahogy 
a magyarosodó Pesten nevezték: Schwab Arszlán) (Kruknau, 
Morvaország, 1792 - Pest, 1857) morvaországi (Prossnitz) 
rabbi személyében. Az ő idejében vált a pesti zsidó hitközség, 
tagjai száma, anyagi és kulturális ereje következtében, az or
szág vezető hitközségévé. A korábbi jiddis helyett fokozatosan 
a német vált az Orcy-házbeli zsinagóga prédikációs nyelvévé. 
Az istentisztelet látogatói egyaránt vallási gyönyörűségüket lel
ték Schwab "drosé"-iban és a jeles kántor, David Streliczky
Bródy (szül. ? - Pest, 1848) énekében. 24 Schwab jelentős szere
pet játszott a pesti zsidóság asszimilációjában és a magyar nem
zeti törekvések támogatásában. Emlékezetes az 1840. április 
19-i, magyarosodásra buzdító szószéki prédikációja és az 1849. 
május 27-i függetlenségi beszéde a hitközség ünnepi istentisz
teletén - ez utóbbi miatt a szabadságharc bukása után a hírhedt 
"Neugebaudé"-ban hatheti fogságot szenvedett. 

Bármennyire fontos és tanulságos a pesti zsidóság áldozat
készsége és részvétele az 184811849-es forradalom- és szabad
ságharcban, mint ahogy megkerülhetetlenek a szabadsághar
cot követő megtorlás következményei is; az autonómia meg
szüntetése, a hadisarcból kialakított iskolaalap stb., mindez 
témánk szempontjából irreleváns. A későbbi irányzatok jobb 
megértéséhez szükséges viszont emlékeztetni arra, hogy a két 
hitközségi istenházán kívül néhány évig a radikális német re
formimaházak mintájára egy reformtemplom is fennállt Pes
ten, a Király utcai Valero-selyemgyárban. A templomot "a 
pesti izraeliták reform társulata" 1848. szeptember 27-én avat
ta fel. A társulat első papjaként Einhorn Ignác (Vágújhely, 
1825 - Budapest, 1875) szolgált, aki késóbb, a kiegyezés után 
Horn Ede néven az első zsidó vallású államtitkár volt. 25 Utóda 
a pesti reformhitközség élén a német földről meghívott, bajor
országi születésű David Einhorn (Dispek, 1809 - New York, 
1879) schwerini rabbi (csak névrokon!) lett. A szélsőséges re
formtörekvéseknek azonban nem igazán volt talaj uk a többsé
gükben mérsékelten tradicionális pesti zsidók körében, úgy-

hogy a reformhitközség az abszolutizmus kori hatóságok 
élénk asszisztenciája mellett már 1852 novemberében felosz
lott; temploma megszűnt, rabbija kivándorolt Amerikába. 26 

Az önkényuralom enyhülésével az SO-es évektől a város gaz
dasági életében fellendülés mutatkozott, fokozatosan nőtt a 
pesti zsidó kereskedők, iparosok jelentősége. 1848-tóI1869-ig 
a "héberek" száma Pesten a legalább 10 029-re'7 becsült lé
lekszámról 44 890 főre nőtt. 28 Ez az utóbbi szám, mint a to
vábbiak is, már Budapest egészére vonatkozik, de a zsidó né
pességet tekintve az oroszlánrész már a múlt század első évti
zedeiben is Pestre esett. 

A hitközség számbeli gyarapodása újólag szükségessé tette 
egy nagyobb, külsőleg is reprezentatív templom építését, mi
vel az Orczy-házban fenntartott imaházak sem befogadóké
pességük, sem egyéb körülményeik tekintetében nem feleltek 
meg a hívek igényeinek. Pest sz. kir. városban szokásjog alap
ján korábban a zsidók ki voltak zárva az ingatlanszerzésből, 
még templomépítés céljára sem vásárolhattak telket. Több
szöri felségfolyamodványuk (l812, 1825, 1829) is eredmény
telen maradt, ezért 1837-ben 32 esztendőre bérbe vették br. 
Baldacci Antaltól a mai Dohány utcai templom telkét és 
1841-ben megszerezték a telek folytatását kelet felé. Csak az 
1840:XXIX. tc. kedvező határozatait követően, 1844-ben si
került a telekvásárlás ukat véglegesíteni. 29 

KULTUSZTEMPLOM 

A felépítendő imaház rítusáról hosszú, több évtizedes vita 
folyt. A hívek egy része a régi zsinagóga szertartásait, míg a 
többség a kultusztemplom imarendjét akarta meghonosítani a 
leendő istenházában. A kérdés eldöntésére már 1842 elején a 
hitközség világi vezetőiből, Schwab főrabbiból és a két irány
zat követőiMI vegyes bizottságot állítottak fel. Az 1842. feb
ruár 3-án Öszt(er)reicher Dávid (Pest, 1791- Pest, 1867) hit
községi elöljáró elnökletével és a főrabbi jelenlétében megtar
tott első ülésen úgy határoztak, hogy mind a kultusztemplom, 
mint a régi szertartású zsinagóga számára egyidejűleg fognak 
új, impozáns épületet emelni. A két irányzat híveinek kölcsö
nös féltékenysége, a politikai bizonytalanság és last but not 
least a hitközség ingatag anyagi helyzete nem tette lehetővé az 
építkezés megindítását. Többéves huzavona után30 az 1845. 
szeptember 3-i templomépítő bizottsági ülésen31 Schwab Lőw 
kompromisszumra hajló törekvéseinek köszönhetően úgy 
egyeztek meg, hogy a felépítendő templom istentisztelete a 
Mannheimer-féle bécsi rítushoz igazodó, de annál radikáli
sabb kultusztemplom szokásait kövesse (egyelőre még lerövi
dítetlen héber imák, de kórus és orgonazene, német, utóbb 
magyar nyelvű prédikáció), míg a régi zsinagóga látogatói szá
mára belátható időn belül ugyancsak új zsinagóga épül. 

A határozat vágyálomnak bizonyult, a templomépítés ügye 
újabb öt évre lekerült a napirendről. Csak 1850. október 
27-én alakul ismét egy építési bizottság Schwab Lőw elnökle
te alatt; tagjai Joseph Bach hitszónok, Simon Oppenheimer, 
az agg rabbisági ülnök, valamint a rabbiság két új tagja: Brill 
Sámuel Lőw (Lőb) (Pest, 1814 - Pest, 1897) és Juda Warh
mann (Pest, 1793 - Pest, 1868), továbbá nyolc világi tag. Ja
vaslataik alapján ez alkalommal a hitközségi elöljárók decem
ber IS-én úgy döntöttek, hogy a szükséges anyagi eszközök 
hiányában csak a kultusztemplomot építik meg (a költségek 
az imaszékek eladásából fedezendők), míg a régi rítushoz ra
gaszkodók számára továbbra is egy "tágas zsinagógá"-t tarta
nak fenn. A zsinagógapártiak ismételt tiltakozásának hatására 
az elöljáróság az 185 l. augusztus 6-i ülésén - ki tudja már há-
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nyadszor - újfent megváltoztatta álláspontját: külön templom 
és zsinagóga építésére voksolt. 

Ahogy várható volt, most a reformerek lendültek támadás
ba, kampányuk eredményeképp 1853. január 17-én az ,,( ... ) 
elöljáróság elhatározta - s ez volt immár az utolsó végleges ha
tározat -, hogy csak egy imaházat, mégpedig kultusztemp
lomot építtet, mihez a helytartóság engedélye azonnal kikére
tik. A Barnay Ignácll titkár által készített s február 6-án be
nyújtott folyamodvány kifejti, hogy az évek óta húzódó temp
lomépítés kérdése főként azért nem volt megoldható, mert a 
hajthatatlan pártvezérek nem tudtak a felépítendő istenháza 
módjára nézve megegyezni. A régi zsinagóga látogatói most 
végre beleegyeztek abba, hogy kultusztemplom építtessék, 
kórusos, orgonás istentisztelettel, melynek liturgiájához tarto
zik a német nyelvű vallásos ének és prédikáció is. Ennek elle
nében a hitközség vezetősége kötelezi magát, a lelkiismereti 
szabadság elvénél fogva, hogy minden időkben fenn fog tar
tani egy régi berendezésű zsinagógát is, a mostaninak nagy
ságában. "33 

Az 1853. október 10-én kelt pest-budai császári-királyi 
Helytartósági osztály IS 402 számú rendelete alapján 1854 
nyarán megkezdődött a templom építése. 1859-re készült el és 
került az őszi nagyünnepek előtt felavatásra a híres bécsi II. 
kerületi (Leopoldstadt) zsidó templom (felavatva 1858-ban) 
tervezője, Ludwig Förster bécsi műépítész elgondolása alap
ján Wechselmann Ignác (Nicolai, Porosz-Szilézia, 1828 - Bu
dapest, 1903) pesti zsidó építész vezetésével készült, mór stí
lusú, kéttornyú, monumentális új istenháza,'· amely 2963 
ülőhelyével- immár majd 140 éve - nemcsak a főváros legdí
szesebb középületei közé tartozik, de a világ egyik legnagyobb 
és elismerten legszebb zsidó temploma is. 

A konzervatív ágazatnak ismételten megígért zsinagóga 
avatására csak egy jó évtizeddel később került sor. Még foly
tak a Dohány utcai templom építkezései, amikor Schwab fő
rabbi, aki rabbitanácsosaival, az első pesti rabbi fiával, Wahr
mann Juda rabbival és Brill Sámuel Lőw rabbival a hitközsé
get összetartotta, 1857. április 3-án meghalt. A gyászistentisz
teletre meghívott bécsi kántort, Goldmark Károly sógorát, 
Friedmann Mórt (Hrabóc, 1826 - Budapest, 1891) - sikeres 
szereplése után - a Dohány utcai templom főkántorává válasz
tották. Schwab Lőw helyére 1859. augusztus B-án dr. Alois 
Wolf (Binjárnin Zeév) Meisel35 (Roth-Janowicz, Csehország, 
1816 - Pest, 1867) stettini (Szczecin) rabbit hívták meg, aki 
három nappal később elfoglalta a pesti főrabbiszéket. 

A zsinagóga- és templompártiak közötti törékeny békét ve
szélyeztette az elöljáróságnak az a szándéka, mely a Dohány 
utcai templom felavatásával párhuzamosan a zsinagógát a jó
val kisebb Orczy-házbeli kultusztemplomba akarta áthelyez
ni. Tiltakozásul a zsinagóga huszonhét tekintélyes híve a ma
guk és társaik nevében 1859 augusztusában a hitközség veze
t.őségéhez írott beadványukban kéri, hogy a régi elöljáróság
hoz hasonlóan, amely mindig tiszteletben tartotta a zsinagó
gapárt vallási irányzatát, a jelenlegi vezetőség is legyen 
tekintettel hagyományos szokásaikra. A méltányosság ugyan 
megkívánná, hogy mindkét irányzat követői számára azonos 
méretű és szépségű imaházat tartsanak fenn; ők azonban 
mégsem kifogásolták az új modern templom építését, jóllehet 
annak költségei az egész gyülekezetet, tehát a zsinagógapárti
akat is terhelték. Egyelőre csak azt kérik, hogy a békesség 
megőrzése érdekében - addig, amíg a hitközségnek módjában 
lesz új zsinagógát építeni - továbbra is megszokott, régi zsina
gógájuk helyiségében tarthassák meg istentiszteletüket. A 
hitközség vezetői azonban úgy határoztak, hogy a zsinagógát a 
kultusztemplom régi helyiségébe költöztetik át. Az elégedet-
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len hívek Meisel főrabbi segítségét kérték. Meisel teljesen jo
gosnak találta panaszukat, és kijelentette, hogy inkább kész 
papi hivataláról lemondani, de az úgynevezett ortodoxpárt 
elnyomását, a civakodás folytatását, az esetleges szakadást 
nem tűri. Az elöljáróság azonban nem engedett, és úgy dön
tött , hogy 1860. március elején történjék meg az átköltözés. A 
vezetőség makacssága kellemetlen volt a főrabbi számára, aki 
az ismételten panaszkodó zsinagógalátogatóknak keserüen 
mondta: szíve vérzik az események láttán. "Legyetek férfi
ak!" - buzdította őket ügyük melletti kitartásra. 

A felbátorodott zsinagógapártiak egy 1860. február 26-án 
kelt beadványukban emlékeztetik az elöljáróságot régi ígére
tére, miszerint a Dohány utcai templom építésekor a Helytar
tósághoz beterjesztett programjában a hitközség vállalta, hogy 
a hagyományos szertartású zsinagógát eredeti nagyságában 
fenntartja . A régi zsinagóga hívei mellesleg - írják - hajlan
dók az eddigi nagyobb és a rájuk oktrojálandó kisebb helyiség 
bérkülönbözetét is megfizetni. Ismételten kérik az elöljárósá
got, hadd maradjanak eddigi helyiségükben. A felépítendő 
zsinagóga céljaira szükséges pénzt is hajlandók előteremteni. 
A zsinagógapárt kérésének jogosságát elismerve az elöljárÓSág 
továbbra is fenntartotta a régi helyiség bérletét zsinagóga cél
jára. A zsinagóga látogatói viszont ígéretükhöz híven adomá
nyaikat egy felépítendő új zsinagóga számára ajánlották fel. 
1862. augusztus 6-án Gustav Taub, Phillip Fuchs és Nathan 
Mauthner zsinagógai elöljárók már azzal a kéréssel fordulhat
tak a hitközségi vezetőséghez, hogy az küldjön ki egy bizott
ságot, mely a zsinagóga építésére felajánlott tekintélyes össze
gű adományokat hajtsa be, és kedvezően fektesse be. A követ
kező évben, 1863. október 30-án a három zsinagóga-elöljáró, 
kikhez negyedikül Elias Kadelburg csatlakozott, újból sürge
tik a hitközség elöljáróságánál a zsinagóga építését. Novem-



ber 3-i válaszában az elöljáróság kifejti, hogy az egységes hit
község mindenkori alapja valamennyi jogos kívánság teljesíté
se. Elvben elismerik egy új zsinagóga iránti igény jogosságát, 
de úgy vélik, az építkezés csak a kellő anyagi háttér megte
remtése után kezdhető meg. A fmanciális kérdések tisztázása 
érdekében a hitközség elöljárósága Weisz M. A. (Pest, 1811 -
Pest, 1876) elnöklete alatt egy 15 tagú bizottságot állított fel. 

TELEKVÁSÁRLÁS ÉS ÉpíTKEZÉS 

A vezetőség fenti álláspontja, hogy tudniillik a kellő fedezet 
biztosítása nélkül az építkezéshez nem lehet hozzáfogni, újból 
évekre elodázta a munkálatok megkezdését. 1867 nyarán a 
pénzügyi nehézségeket részben kiküszöbölendő huszonné
gyen az Orczy-házbeli zsinagóga hagyományőrző mvei közül 
44 OOO forintért megvásárolták az 532 négyszögöl nagyságú 
ún. Kehrn-Tomola-féle telket az akkori terézvárosi (1882 óta s 
mind a mai napig: Budapest VII. kerülete, Erzsébetváros), 
Pest hajdani tisztiorvosáról, Rumbach Sebestyénről'· (1764 -
Pest, 1844) elnevezett utcában. Felajánlották, hogy a telket 
minden haszon nélkül, önköltségi áron a hitközség rendelke
zésére bOCSátják, feltéve, hogy ott egy "régi szertartásos" zsi
nagógát építenek. A telekvásárlás után a zsinagóga látogatói 
1867. október 23-án a szükségességre és a jogosságra egyaránt 
hivatkozva energikus hangú beadványban kérték számon a 
hitközség vezetőségén a zsinagóga építését. A Dohány utcai 
templom építésénél - írják - sem volt minden kiadás előre fe
dezve, a zsinagóga esetében sem szabad erre az álláspontra he
lyezkedni. A zsinagóga látogatói kijelentették, hogy minden 
rendelkezésükre álló törvényes módon és anyagi eszközzel 
azon lesznek, hogy a zsinagóga minél előbb felépüljön. Isten 
és a világ előtt egyaránt jogos ez a kívánságuk. Ezt követeli 
egészségük és istentiszteletük rítusának méltósága is. "A bé
ke mvei vagyunk - írják -, és nem követjük más hitközségek 
példáját, hogy különválnánk, de követeljük a zsinagóga építé
sét, mert csak így lesz a béke fenntartható, sőt megerősíthe
tő. "31 

Hosszú harc után a hitközség vezetősége végül is meghajolt 
az ismételt követelések előtt, melyek jogosságát tulajdonkép
pen már 1863 őszén elismerte. Deutsch Sámuel "kultuszelöl
járó" elnöklete alatt 1867. október 25-én "Zsinagóga Építő 
Bizottmány"-t létesítettek az új, konzervatív irányzatú zsina
góga megépítésére. Meisel főrabbi, a zsinagógapárt mérsé
kelt követeléseinek mindenkor pártfogója, 1867. november 
30-án tartott utolsó szombati "drosé" -jében örömmel adta 
tudtára az Orczy-házbeli zsinagóga látogatóinak, hogy régi 
óhajuk a beteljesülés előtt áll. "Nézzétek csak - szólt - azt a 
hatalmas változást, mely egy évtized alatt állott be. Akkor a 
hitközség tanácstermében azzal a tervvel foglalkoztak és már 
majdnem el is határozták, hogy ezt az imahelyiséget beszünte
tik. E helyütt bevallhatom, hogy én voltam az, aki számotok
ra e templomot megmentettem. Ma pedig a vezetők örömmel 
teljeSítik a ti kívánságotokat és Isten szolgálatára méltó csar
nokot kaptok. "38 

Úgy tűnt, már semmi sem gátolja az építkezés megkezdé
sét. 1867. december 18-án a kiküldött bizottság az építkezés
re a 24 zsinagógalátogató által felajánlott "Rombach" utcai 
telket találta a legalkalmasabbnak, s 1868. március IS-én 
ugyanez volt a választmány döntése is. Az elöljáróság az ima
székek eladására aláírási felhívást bocsátott ki, miután a kisze
melt telket az aláírók többsége ugyancsak megfelelőnek tar
totta. 1867. december 18-án a zsinagógaépítő bizottság - fel
tehetően megmvásos - pályázatot írt ki. Az építőbizottság 

a beérkezett tervek közül az akkor 26 éves, Bécs határain túl 
még alig ismert Otto Wagner műépítész39 pályázatát fogad
ta el. 

A győztes pályamunka nyilvános bemutatására a Pesti Izr. 
Hitközség 1868. március 18-i közgyűlésén került sor, ahol is a 
megjelentek jóváhagyták az építkezésnek az előzetes számítá
sokhoz képest 50 OOO forinttal megemelt, 215 OOO forintra 
taksált költségvetését. (A tényleges költségek - mint az Otto 
Wagnernek a Pesti Izr. Hitközséghez tiszteletdíja ügyében 
írott leveléből kitünik - végül is meghaladták a 350 OOO forin
tot. 40) Bár az építkezés céljaira a Pesti Hazai Takarékpénztár
tól már 70 OOO forintnyi kölcsönt fel is vettek, váratlanul 
újabb nehézségek merültek fel. Amikor a hitközségi tagoktól 
az első nagyobb hozzájárulást be akarták gyűjteni, többen vá
ratlanul arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a "Rombach" 
utcai telek az utca szűkössége miatt alkalmatlan zsinagógaépí
tésre. 41 Hiába kerestek azonban megfelelőbb terepet, minden 
kísérlet oda konkludált, hogy a zsinagóga építésére nincs al
kalmasabb hely a "Rombach" utcai teleknél. A végül is hiá
bavalónak bizonyult telekkeresés közben a 24 tulajdonos kö
zül hat visszavonta korábbi ígéretét, miszerint minden haszon 
nélkül átengedi ahitközségnek telekrészét, míg a többiek kö
vetelték, hogy a hitközség rögtön kezdjen hozzá az építkezés
hez, különben ők is követik hat társuk példáját, annál is in
kább, mert módjukban áll a tulajdonukban levő telket 30 OOO 
forint haszonnal eladni. Némelyek újból hangoztatták, hogy a 
hitközség végleg hagyjon fel az új zsinagóga építésével, csu
pán az Orczy-házban levő régi zsinagógát javíttassa és bővít
tesse ki. Az elöljárÓSág azonban ez alkalommal már ragaszko
dott döntéséhez, és késlekedés nélkül hozzálátott az építke
zéshez. Pest sz. kir. város törvényszéke egy 1869. november 
15-i végzésével tudomásul vette az előző havi, október 27-én 
kelt adásvételi szerződést, melynek értelmében a "Rombach" 
utcai telek 48 OOO forintért a hitközség tulajdonába ment ·át 
azon rendeltetéssel, hogy a telken a hitközség zsinagógát épí
teni és azt mindenkor jó karban tartani köteles. Az építési en
gedély 1870. július 5-én került kiadásra. 

Valójában az építkezés már korábban, május l-jén megkez
dődött, mégpedig a "Rombach" utca 8. szám alatti telken42 

álló egyemeletes ház elbontásával. A zsinagóga 1868-ban vég
legesített terveit Otto Wagner és társa, a morvaországi születé
sű Kallina Mór (Gross-Bittesch, 1844 - Budapest, 1913) ké
szítették, a kivitelezésre az ugyancsak Morvaországból szár
mazó Felix (Bódog) Buzzi (1829-1875) kapott megbízást. A 
zsinagógával egyidejűleg az épület homlokvonalában egy 
nagyobb bérház is épült. Az építkezést részben az imaszékek 
eladására gyűjtött előjegyzésekből s a tehetősebb konzervatív 
hitközségi tagok pénz- és egyéb adományaiból, "snóderolás"
ból finanszírozták. Az építkezés menetét felügyelő bizottság 
elnökei Deutsch Ignác és Fochs Antal (? - Budapest, 1874) 
voltak, kiknek ellenőri tevékenysége jelentékenyen emelte a 
kivitelezés minőségét és hatékonyságát. 

A "Rombach " építése megszilárdította a főváros zsidóságá
nak veszélyeztetett békéjét és egységét. Bár az ominózus 
1871. év - I. Ferenc József október 22-én hagyta jóvá az orto
doxok különállását lehetővé tevő szervezeti szabályzatot - szá
mos hitközségben a neológok és ortodoxok szétválásához ve
zetett, a pesti hitközség elöljárósága évi beszámolójában elége
detten közölhette, hogy náluk nem következett be a hitszaka
dás, csak néhány fanatikus vált ki a hitközségből. A távozók 
nem tudták magukkal vinni a zsinagógapárt tagjainak többsé
gét, mivel a hitközségi vezetőség jó taktikai érzékkel még 
nagy áldozatok árán is teljesítette a konzervatívoknak a hagyo
mányos szokások megőrzésére irányuló legfontosabb kívánsá-
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gait, és olyan pompás új zsinagógát is építtetett a számukra, 
amilyennel az idő tájt a tisztán ortodox gyülekezetek egyike 
sem rendelkezett. Pesten az ortodoxia csak a hitközség szegé
nyei között hódított: ,,( ... ) a kongresszus után a zsidóság va
gyonosabb tagjai vagy a neológiához csatlakoztak, vagy a 
meglévő állapothoz ragaszkodva beilleszkedtek a Rombach 
uccai templom konzervatív keretébe. "43 

Az épülő új zsinagóga számára a hitközség megfelelő hitszó
nokot is keresett. Meisel főrabbi halála óta az akkor már 
50 OOO lelket számláló hitközségnek csak két rabbija volt: a 
rabbiság rituális ügyeit intéző nagy tekintélyű Brill Sámuel 
Lőw és a fiatal dr. Kohn Sámuel (Baja, 1841 - Budapest, 
1920), kire a nagy hitközség majdnem minden lelkészi funk
ciója nehezedett. A hitközség nem kívánta a főrabbihivatalt 
betölteni, úgy határozott, hogy a Dohány utcai templom és az 
épülő új zsinagóga élére egy-egy hitszónokot választ. A Do
hány utcai templom német hitszónokául 1870 szeptemberé
ben dr. Max (Mayer) Kayserling rabbit (Gleiding, Hannover, 
1829 - Budapest, 1905) hívták meg, a zsinagóga számára al
kalmazandó "rabbisági asessor és dársán" állására pályázatot 
írtak ki. 32-en pályáztak, s közülük a rabbiválasztó bizottság 
végül is Deutsch Emánuel németpalánkai és Pollák Lajos 
(EleázárILázár) (Nyitra, 1822 - Budapest, 1905) hohensalzai 
(Inowraczlaw) rabbikat hívta meg próbaszónoklat megtartásá
ra. A két jelölt közül az 1872. február 2-án megtartott köz
gyülés abszolút többséggel Pollák rabbit választotta, aki előze
tesen írásban és szóban ismételten kötelezte magát a hitközség 
békéjének fenntartására, valamint a túlhajtott reformok és az 
ultraortodoxia kölcsönös leküzdésére. Pollák hitszónoki meg
bízatását a kongresszusi szervezeti szabályzat 29. paragrafusa 
szerint az összes választók a február 18-án és 19-én tartott sza
vazógyűlésen 347:3 arányban jóváhagyták. 

Az eredetileg 1260 férőhellyel (786 férfi és 474 női ima
szék)44 rendelkező zsinagóga építése gyorsan haladt, és a kül
ső homlokzat kivételével lényegileg 2 és fél év alatt készült el. 
A kelet-nyugati tájolású zsinagógának az utca vonalában hú
zódó négyszintes főépülete lakó- és irodaház, amelyhez az ud
var felől csatlakozik a vallásos zsidóság liturgiai szükségleteit 
jól kiszolgáló, nyolcszögletű, centrális zsinagógai terem. Ez 
egy majdnem kör alakú csarnok (átmérője 24,8 m) öntöttvas
arkatúrás szerkezetű mellékterekkel, kiemelt főtérrel, két ha
talmas, körüljárható női karzattal. A keleties ornamentikájú, 
polichrom homlokzat középrizalitját két, a párkányzat felett 
körbefutó erkéllyel ellátott és áttört minaretszerü tornyocská
ban végződő pillér határolja. A főbejárat két oldalán az ajtó
nyílások eredetileg egy-egy üzlethelyiségbe vezettek. A 
nyolcszög alakú zsinagóga 26 méter magas, 46 méter hosszú, 
21 méter széles, középen 24 laternás ablakkal megvilágított, 
félgömb alakú kupolával, körös-körül 9, színes üvegű, kerek 
ablakkal. A karzatok fölött csipkés félkörívek emelkednek az 
üvegkupolás födém alá. A centrális belső tér falait és karzatait 
gazdag, mór-bizánci stílusú stukkó és falfestés díszítette. A 
körablakok és a kupoladob ablakkoszorújának jóvoltából 
minden naplementekor fényözönben izzott a kupolás, öntött
vas korláttal határolt aron ha-kodes. Mellette 2-2 padsor az 
elöljárók részére és 2-2 pad balról-jobbról a rabbinak és a kán
toroknak. Az impozáns, hármas ívezetű főkapun kívül két, 
ugyancsak 3-3 nyílástengelyű oldalbejáró épült, külön a nők 
és külön a férfiak részére. A főpárkány centrumában áll a ket
tős frigytábia. A főbejárat mindhárom kapuja felett ugyanaz a 
szecessziós indamotívummal körülfogott, stilizált héber be
tűkkel írott "Tánách" idézet: "Ez az úrnak kapuja : igazak 
mennek be azon." (Zsolt. 118:20). A gazdagon díszített, fé
nyes kivitelű frigyládával ellátott zsinagóga közepén helyezték 
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el az ugyancsak öntöttvas ráccsal körülvett és a sarkokon kan
deláberekkel hangsúlyozott tóraolvasó emelvényt, az "alme
mor" -t ("bírná" -t). így a templom architektonikus súlypont
ja egybeesik a liturgiai centrummal. A "bimá" felett óriási 
függőcsillár. "A nyolcszögletű tér keleti oldalának (az utca tá
jolása miatt kedvező módon, a bejárattal is szemben fekvő) 
bővülete a frigyszekrény és a mizrah-emelvény. A tórafülke aj
tajának asztalosszerkezete - ennek vasalása - mintha egy dí
szesen kötött imakönyvet állítana elénk. "45 A belső tér mére
téhez viszonyítva kicsiny, fából készült szószék kehelyre emlé
keztet; az alján körbefutó, az adományozó nevét (Zalman 
Altstock) megörökítő szövegének megjelölt héber betűi egy
ben az adományozás évét (1878) is jelzik. 

A hívei által szívesebben zsinagógának nevezett templom 
belső térelrendezése nagyjából a hagyományos imaházénak 
felelt meg (a frigyszekrény és a bimá elhelyezése, a női feljáró 
valamint a négy folyosó által tagolt, a nőlátogatók részére szol
gáló csarnok elkülönítése stb.), de a karzatnak az eredeti cél
nak csak jelképesen megfelelő ritkás rácsozata és a Dohány 
utcai temploméhoz hasonló szószék már a kor szellemének 
tett engedmény volt. 

NYOLC ÉVTIZED TÖRTÉNETÉBŐL 

A zárókő ünnepélyes elhelyezésére és a zsinagóga felavatásá
ra 1872. október l-jén, kedden, elul hó 28. napján délelőtt 9 
órakor került sor. Az ünnepi beszédet Pollák Lajos rabbi tar
totta, aki a továbbiakban Brill Sámuel Lőwvel egyetemben vé
gezte a templomban a papi szolgálatot. Ezt megelőzően Lányi 
Jakab (1816 - Pest, 1879) hitközségi elnök üdvözölte a feleke
zeti különbség nélkül megjelent fővárosi előkelőségeket és is
mertette a "Zsinagóga Építő Bizottmány" jelentését. A felol
vasás után - néhány pénzdarab kíséretében - a Barnay által 
fogalmazott alapító okirat egy-egy magyar és héber nyelvű, 
hermetikusan elzárt példányát a frigyszekrény alá süllyesztet
ték, meggyújtották az örökmécsest, és a kórus énekétől kísér
ve elhelyezték a tóraszekrényben a zsinagógának adományo
zott 24 pompásan feldíszített tóratekercset.46 

Az őszi nagyünnepek istentiszteletei már az új épületben 
folytak, de az ünnepek végeztével a hívek a Orzhy-házban le
vő régi zsinagógába47 tértek vissza, hogy az új istenháza zavar
talanul tovább építhető legyen. Az építéshez még további 
50 OOO forint volt szükséges. A hitközségnek a Hermina téren 
(a mai Dalszínház utca tájékán) volt egy háza, amelyet eladtak 
142 OOO forintért, s miután kifizették a zsinagóga építésére 
korábban felvett 70 OOO forintnyi tartozást, a többi pénzt a 
zsinagóga építésére fordították. 48 Az épület műszaki átvételé
re 1873. április 27-én került sor, a használatba vételi engedély 
1873. május l-jén, pontosan az építkezés megkezdésének har
madik évfordulóján, kelt. 1873 ros hásánája óta zavartalanul 
folyt a zsinagógában az istentisztelet. 

A zsinagóga bérházában helyezték el a rabbilakásokat. Itt 
volt a pár évig fennállott Meisel-egylet székhelye és a Rökk 
Szilárd utcai intézet megnyitásáig az 1857-ben alapított Or
szágos Izraelita Tanítóképző Intézet is. Utóbb a gyülekezet 
Tálmúd Tórá egylete, egy, a hitoktatók és a szertartási "kás
rút " funkcionáriusainak képzését szolgáló kis Bét há Midrás 
és a hitközség (elemi) leányiskolája lett az épület évtizedes la
kója. 

A "Rombach" markáns sziluett jével néhány év alatt az Er
zsébetváros jellegzetes színfolt jává vált. A szomszédos utcák 
többségében zsidó lakossága nagy ünnepekkor zsúfolásig 
megtöltötte a zsinagógát, amely már földrajzi elhelyezkedésé-



vel is jelezte, hogy kettős kötődésű látogatói mintegy félúton 
vannak a modernebb életvitelű, a külvilág elvárásaihoz job
ban igazodó szertartást, orgonaszót igénylő Dohány utcai hí
vek és az Orchy-ház (idővel a Kazinczy utcai nagyzsinagóga) 
közösségének szigorúan hagyományőrző tagjai között. Volt 
idő, amikor a hívőknek a zsinagóga szűknek bizonyult, és az 
ájtatos hívek az előcsarnokban vagy a bejárati lépcsőkön hall
gatták az istentiszteleteket. A rendet lovasrendőrök tartották 
fenn. Egészen a második világháborúig nem okozott gondot a 
hitközségnek imaszékeinek főünnepi bérbeadása. 49 

A "Rombach" hívei és látogatói vallási irányultságukat te
kintve a neológ Pesti Izr. Hitközség konzervatív vallási felfo
gású szárnyából, a status quo ante irányzat pesti eszmetársai
ból kerültek ki, akiknek vallási beállítottsága egyaránt megkí
vánta, hogy az istentisztelet külső formái megmaradjanak a 
hagyományos keretek között, de azt is, hogy a régibb irányzat 
hívei együtt haladhassanak a mérsékelt újítások követőivel. 
Ez a szemlélet nyilvánult meg a zsinagóga zárókövének letéte
lénél már említett, a frigyláda alatt elhelyezett okirat szövegé
ben, melynek célkitűzése, "hogy a hitközségben a békét, az 
egyetértést és egységet fenntartsa és szilárdítsa. "50 

Valószínűleg ennek a szemléletnek - de minden bizonnyal 
az erős ortodoxiának, valamint a neológ irányzat nyomasztó 
gazdasági túlsúlyának és hatalmának is köszönhetően - soha
sem került sor az anyahitközségtől való formális elszakadásra 
vagy a status quo ante hitközségek 1928-ban megalakult kü
lön szervezetéhez, szövetségéhez" való csatlakozásra. 
Megfelelő dokumentumok és előtanulmányok hiányában52 

csak mint feltevést mondhatjuk ki, hogy a Pesti Izr. Hitkö
zség konzervatív(abb) tagjai a zsidó társadalom egymástól 
mind szociológiailag, mind vallási felfogásukban igen külön
böző rétegeiből kerültek ki. 53 A zsinagógát látogató kereske
dők, iparosok, intellektuelek között megtalálhatók a hajdani 
óbudai zsidó közösség szórványaiból és észak-északkelet-ma
gyarországi ultrakonzervatív községeiből frissen Budapestre 
költöző ortodox zsidóktól (és ezek elsőgenerációs leszármazot
taitól) érkezettek; továbbá némely neológok, a zömében 
nyugati (cseh-morva) eredetű ősök emancipált-asszimilált, 
esetleg délkeletről felvándorló, több évtizede városlakó utó
dainak soraiból; valamint mindezen rétegek mellett, talán el
sődlegesen, a hagyományhű, szombat- és "kásrút"-tartó, de 
már erősen a magyarsághoz hasonult nyugati típusú vidéki 
hitközségek fővárosba települő, gyermekkoruk szokásvilágá
hoz ragaszkodó, javarészt kis- vagy középpolgári életmódot 
folytató tagjaiból. Ezek az emberek magukkal hozták a vidéki 
hitközségek elevenen élő vallási tradícióit, "nigun" -jait és 
"nuszách" -jait, elvárásukhoz igazodott a zsinagóga szertar
tásrendje és liturgiája. Fenti képet valószínűsíti a "Rombach" 
rabbijainak származása, a neveltetésükről és tevékenységük 
korábbi közegéről ismert néhány adat is. 

A millenniumtól az első világháborúig terjedő időszakban a 
Budapestet átformáló intenzív városszabályozási törekvések 
komolyan veszélyeztették a "Rombach"-ot; a tervezett Erzsé
bet sugárút megépítése szükségessé tette volna a zsinagóga le
rontását . Bár a Közmunka Tanács, a városatyák és a székesfő
város elöljárói egyaránt a sugárút tervére szavaztak, pénz hiá
nyában a tervet ad acta tették, és így az épület megmene
kült. 54 Az első világháborús összeomlást követő vörös- és fe
hérterror atrocitásai többé-kevésbé ugyancsak elkerülték a 
zsinagógát. 55 1922 októberében ünnepi istentiszteleten emlé
keztek meg a templom fennállásának ötvenedik évfordulójá
ról. 56 

1923-ban dr. Léderer Sándor elnöklete alatt a "Rombach" 
utcai zsinagóga jobb oldali udvarán egy, a szertartási funkcio-

náriusok képzésére, utánpótlásának biztosítására szolgáló új 
Bét háMidrást létesítettek, amelynek szervezetét és tantervét a 
főtiszteletű rabbiság állapította meg. Az intézmény - a je
lentkezők kis száma és vezetési hibák következtében - csak 
részben volt képes hivatása betöltésére. Néhány évvel késóbb az 
udvarnak ugyanezen helyén épült meg a templom sátorépítmé
nye modem technikával; tégla- és kőépítvény felsodorható tető
vel. A tetőt télen lezárták, így az építvény téli templomként is 
használható volt, itt tartották az énekkar próbáit is. 57 

RABBIK, HÁZÁNOK, ELÖLJÁRÓK 

A zsinagóga rabbijai a Budapesti Izr. Hitközség központi 
rabbiságának konzervatív tagjai, rabbi ülnökei voltak, akik 
templomi hitszónoklatokat, talmudikus előadásokat tartottak 
magyar és német nyelven. Az istenházát sábbát hagadóikor 
vagy sábbát súvákor a főváros minden, de a legtávolabbi ré
széből is felkeresték a hívek, hogy a szertartásokon részt ve
gyenek. Szombat délután, minhá után a templom helyiségei
ben tartották meg a sz'údá s'lísíttet és hosáná rábbá, illetve 
sávúót előestéjén az imádsággal egybekötött virrasztási 
szertartást. 58 

A templomban működő rabbik, Pollák és Brill utódai a 
"Rombach"-ban a következők voltak: dr. Adler Illés (Zenta, 
1868 - Budapest, 1924), korának legnépszerübb rabbija és 
hitszónoka, valamint Feldmann Mózes (Pazdics, 1859 - Bu
dapest, 1927), a kiemelkedő talmudtudós, a Ferenc József 
Országos Rabbiképző Intézetben a szertartástan tanára. Feld
mann, a "konzervatív, jesivát végzett rabbi" - tanítványa, Be
noschofsky Imre visszaemlékezése szerint: "Szelíd, naiv lélek 
volt, szeretetre méltó, kedves ember. A világ dolgaiban járat
lan, régi vágású rabbi, az ortodoxok neológnak, a kongresszu
siak ortodoxnak tartották, nem találta Pesten a helyét, vissza-

. vágyott Galántára, ahol ortodox rabbiként működött. "59 Ad
ler magyarul, Feldmann jiddisül prédikált. 

A konzervatív rÍtusú zsinagóga élére 1927-ben, Feldmann 
halála után a korábbi trencséni főrabbi, dr. Fischer Benjámin 
(Becalél ben Cvi) kapott meghívást; neki a frankfurti neoorto
doxia volt az ideálja. Hívei és tisztelői az ortodoxiával szimpa
tizáló rétegekből kerültek ki. Bár a zsinagógai prédikációk 
nyelve a magyar volt, évente kétszer, a peszáhot és jóm 
kippúrt megelőző szombatokon, szentbeszédeit - dacára kitű

nő németnyelv-tudásának - hagyománytiszteletből jiddisül 
tartotta. Fischer főrabbi ötven évig állt a "Rombach" élén, ő 
volt a zsinagóga utolsó rabbija. Az 1950-es évek végén, már 80 
fölött, Angliában élő családjához költözött, ott is halt meg ki
lencvenéves korában. 60 

A zsinagóga imarendje, liturgiája kis módosításokkallénye
gileg a status quo ante irányzatának felelt meg, ami majdnem 
azonos az ortodoxiáéval, talán még egy kicsit bővebb is; olyan 
pijjútokat és jocérokat (költői imákat is mondtak-mondanak, 
amelyeket az egész világon sehol sem recitálnak már, ennek 
okáért a "Rombach"-ban például jóm kippúrkor úgyszólván 
szünet nélkül valamennyi fohász (sz'líhót) és ima elhangzik. 
A megmaradt hívek mindmáig a hagyományhű, múlt századi 
közép- és kelet-európai zsidók között dívó Derech Hájjim 
imakönyvet használják. 

A zsinagóga kántorai által képviselt zenei stílus mentes volt 
a főként neológokra jellemző díszítő, cifrázó elemektől, egy 
régibb, tisztább dallamvilágot őrzött; nagyon pontosan in
terpretálták a hagyományos dallamokat, a "Rombach" első 
híres hazanja a besszarábiai születésű Jákov Bachmann 
(Chisineu, 1846 - Budapest, 1905) volt. A 20. század első fe-
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Iében itt működött kántorok közül a legismertebb és legjelen
tősebb Tkatsch Izrael (?, 1868 - Budapest, 1945), Ábrahám
sohn Manó (Nagytapo1csány, 1889 - Monor, 1960) és Borstein 
Hermann volt. 61 Mindhármuknak megvolt a maga egyéni stí
lusa, sajátos improvizációja. Tkatsch hőstenor, Ábrahámsohn 
basszbariton, Borstein lírai tenor. Énekükből kicsengett az 
őszintén átélt hit és áhítat, aminek alárendelték technikai le
hetőségeiket, és mellőzték a nem mindig ízléses hatásvadásza
tot. A "Rombach" istentiszteleteit a templom rabbijainak ün
nepi hitszónoklata, a főkántorok kiváló hangja, muzikalitása, 
a beosztott "mesorerim" éneke tette emelkedetté, vonzóvá és 
látogatottá. Az ünnepi hangulatot csak fokozta a nagy létszá
mú, híres, negyven-negyvenöt főből álló (a frigyszekrény 
előtti vaskorlátnál félkörívben felsorakozó) férflkórus (min
tegy engedmény a neológiának, míg az orgona és a női kórus
tagok hiánya a reformáramlat iránti tolerancia határát jelzi); 8 
(később már csak 6) fém (fele tenor, fele basszus) és a flúkar 
(kb. lO-12 alt és 18 szoprán). Repertoárjuk egyaránt tartal
mazta a bécsi (elsősorban Sulzer) és orosz-lengyel zsidó egy
házi zeneszerzők (Levandovszki és társai) műveit. A kórus 
külső megjelenését emelte, hogy tagjai a neológ szokáso knak 
megfelelően papi ornátust viseltek. A harmincas években (a 
mára igazságtalanul feledett) Gottschall Jakab (Lódz, Len
gyelország, 1881 - Budapest, 1965) állt a kórus élén, aki egy
ben a Dohány utcai templom karnagya is volt. Szerzeményei
ben sikeresen ötvözte a hagyományokat a modem zsidó egy
házzenei irányzatokkal, nagy hatással volt hallgatóságára. 
Gottschall után Révész Sándor, majd Lóránt Márton (ő utóbb 
kántorként működött) volt a kórusvezető. A háború utáni leg
híresebb kántorok Klein (?), Blasz Zsigmond és Mandel La
jos voltak. A kórus már csak rövid ideig működött. Az ismer
tebb előimádkozók közül megemlítendő a szép szavú Jakobo
vits Adolf és a váci származású Dán (Deutsch) Gábor, akinek 
ízes magyar-zsidó folklórját az idősebb hívők mindmáig 
emlegetik. 62 

A Rumbach utcai zsinagógában hat templom-elöljárói állás 
volt rendszeresítve. Ezt a tisztséget a második világháború vé
géig csak azok a hívők tölthették be, akik a szombatot szigo
rúan megtartották; ha például az elöljáró kereskedő volt, bolt
ját vagy nagykereskedését péntek délután bezárta, és üzleté
ben is kizárólag olyan személyzetet foglalkoztatott, amelyik a 
szombat megtartását óhajtotta. Az elöljárók vezették a temp
lom ügyeit, gondoskodtak az imaidők közzétételéről és betar
tásáról. Élen jártak az adakozásban. Az elöljárósági tagság 
"Ehrenamt" volt, nagy megtiszteltetésnek számított. Péntek 
esténként az elöljárók sötét öltönyt és a helyi hagyomány meg
kívánta cilindert viseltek. Kettőnek közülük mindig jelen kel
lett lennie a tóratekercsek kivételénél, egy harmadik a frigy
szekrény mellett állt. Az elöljárók listája a hitközség évi jelen
tései alapján összeállítható. lO25-ben például, mint az a Pesti 
Izr. Hitközség fennállásának 125-ik évfordulójára kiadott 
könyvecskében olvasható, Fleischmann Sándor, dr. Osztern 
Lipót, dr. Ság Sándor, Rosenberg I. Lipót, U ngár Ármin és 
Kovács J. Jenő voltak az elöljáróság tagjai. 63 

AZ UTOLSÓ TIZENÖT ÉV 
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT ... 

A második világháború alatt (Lengyelország náci lerohaná
sától egészen Magyarország megszállásáig) a már említett ud
vari létesítményekben egy kis gyűjtőtábort hoztak létre a len
gyelországi és más, külfóldi állampolgárságú zsidó menekül
tek részére az államrendőrség és detektivek felügyelete alatt. 
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Bár a körülmények meglehetösen szerények voltak, a hivatalos 
hatóságok szemethunyása, a zsinagóga látogatóinak és a hitköz
ség szerveinek támogatása és nem utolsósorban az őrszemélyzet 
korrupt magatartása folytán hosszabb ideig sikerült az üldözöt
tekről gondoskodni. A német megszállás után ez az azilum is 
megszűnt: számos idemenekültet - a templom híveivel egye
temben - hurcoltak el a megsemmisítő táborokba.64 

A hatalomátvétel után a gettósítás első lépéseként a nyilas 
hatóságok megkezdték a zsidók összegyűjtését; a Dohány és 
Rumbach utcai zsinagógákban átmeneti fogolytábort létesítet
tek. 1944. október 17-én reggel a két zsinagógába 6000-nél 
több embert zsúfoltak össze, akik közül sokan meghaltak, s 
még tetemeiket is alig volt lehetséges kihozni onnan. Rövid 
idő múlva a foglyok egy részét átmenetileg visszaengedték ko
rábbi otthonaikba, másokat deportáltak, nagy többségüket 
pedig a zsidók részére kialakítandó zárt terület házaiba köl
töztették át. A "Rombach" épülete maga is a leendő gettó te
rületén feküdt, de a zsinagógát a rendőrség - mint Solymossy 
János m. kir. rendőrtörzs-felügyelő, főparancsnok-helyettes 
közléséből ismeretes - ideiglenesen lefoglalta és csupán no
vember 29-én, a gettó hivatalos létesítésekor oldotta fel a zár 
alól, s bocsátotta a Zsidó Tanács rendelkezésére. Az épületet 
továbbra is kényszerszállásként hasznosították, így például 
december 2-án " ... este a téglagyárból 500 személyt szállítot
tak be, akiket reggelig a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógá
ban kellett elhelyezni, hogy azután a rendőrség ezeket végleg 
beköltöztesse egyes házakba. 65 

Dr. Kálmán Ödön volt kőbányai főrabbi visszaemlékezései
ből tudjuk, hogy a gettó felállítása után december IS-én, szer
dán tartottak először istentiszteletet a Rumbach utcai zsinagó
gában, néhány nappal megelőzve a Dohány utcai templom 
vallási életének újraindítását. Az első három alkalommal a 
hétköznapi reggeli és esti imán alig volt meg a minján, de 
az ismétlődő légitámadások, a belövések, a templomablakok
nak a légnyomástóllehulló szilánkjai, valamint a német kato
nák és nyilas bandák fenyegető jelenléte ellenére az első hét 
péntek estéj ére " ... már 80-on felüli volt a résztvevők száma, 
szombaton délelőtt az istentiszteleten pedig már 200 hívő volt 
jelen." A gettóban ülték meg a gyülekezet tagjai ebben az év
ben a hívők hánukká ünnepét is. 66 

A zsinagóga épülete a második világháborúban csak kisebb 
károkat szenvedett, ugyanakkor a déli oldalon álló és a zsina
gógával egyidejüleg épült lakóház legfelső emeletét 1944-ben 
bombatalálat érte, s ekkor a zsinagóga ablakainak többsége is 
megsemmisült. Budapest felszabadulása után Mandel főkán
tor kezdeményezésére nagyobb helyreállítási-renoválási mun
kákat végeztek, hogy a felújított templom mihamarabb ellát
hassa szakrális funkcióit. 67 

A nagy emberveszteség ellenére az első években még meg
töltötték a koncentrációs táborokból visszatért vagy a "ma
gyar holocaust"-ot a gettóban túlélő hívek a zsinagógát, de 
számuk 1948/49-es politikai fordulat, de különösen az 1956. 
évi forradalom és szabadságharc után a kivándorlás, elörege
dés és az asszimiláció következtében rohamosan csökkent,68 a 
templom rabbija, kántora, tóraolvasója, legtöbb funkcioná
riusa külfóldre távozott, a zsinagóga működésének szükséges
sége megkérdőjeleződött. Az épület is jelentős, szinte folya
matos, felújításra szorult volt, szerkezete elöregedett. 
1959-ben a megcsappant létszámú Budapesti Izr. Hitközség 
(BIH) akkori elnöke, Sós Endre bezáratta, mert - hivatalos 
indoklás szerint - életveszélyesnek találta. 69 Mindenféle jogcí
mekkel sok templom szűnt meg akkortájt... 

A 70-80 főre fogyatkozott, rabbiját vesztett gyüleket az első 
emelet egy kisebb, jobb oldali terébe tette át a hétköznapi ima 



színterét, ahol a nőket már csak egy paraván választotta el az 
imádkozó férfiaktól. Nagy ünnepeken a Dohány utcai temp
lom tőszomszédságában fekvő, a Rumbach Sebestyén utcát 
építészetileg lezáró, az első világháború tízezer magyar zsidó 
hősi halottjának emlékét megörökítő "Hősök Emléktemplo
má"-ban (épült 1929-1931-ben, Deli Lajos és Faragó Ferenc 
tervei alapján) tartották az imát. A Rabbiképző Intézet nagy 
hírű igazgatójának, Scheiber Sándornak (Budapest, 1913 -
Budapest, 1985) interveniálása70 eredményeképpen 1960-tól 
műemlékvédelem alatt álló Rumbach utcai zsinagóga főépüle
tét lezárták, majd az elkövetkező években a BIH hagyatéki 
raktáraként hasznosították. 

Már ekkor felvetődött a zsinagóga eladásának gondolata; 11 

1963 végén a hitközség 3552/1963. sz. határozatával értesíti a 
megmaradt híveket, hogy a "téli imatermet" december 8-ával 
bezáratja. Válaszukban az érdekeltek kifejtik, hogy az épület
komplexum eladásának terve, amely már évekkel korábban a 
zsinagóga megszünéséhez vezetett, jelenleg nem aktuális, és 
helytelen a másik indok is, hogy tudniillik anyagilag képtele
nek lennének az !mate rem fenntartására. Dokumentumok hí
ján csak találgathat juk,'· hogy végül is mi késztette meghátrá
lásra a BIH vezetőségét. Az imaterem maradhatott, de a fő
épület állaga a valamennyi illetékest vádló gondatlan kezelés 
miatt rohamos pusztulásnak indult; eltört a tetőcserép, a fö
dém beázott, az ablakok kitörtek, 1979 novemberében beom
lott a tetőszerkezet a tóraszekrény felett, utóbb az utcai trak
ms és a kupola közti rész is, leszakadt a női karzat, súlyosan 
károsodott a zsinagóga belső tere és dekorációja, a padlózatot 
közel két méter magasságban építési törmelék, madártetemek 
és más bomló szerves anyag borította. 13 Egy 1982-es betörést'" 
követően a még élő utolsó hívek" megmaradt kegytárgyaikkal 
végképp átköltöztek a Goldmark-terem alatt lévő kis Bét há
Midrásba (Wesselényi utca 7.), ahol most hétköznapokon 
együtt imádkoznak a Dohány utcai templom látogatóival. 
Sábbátkor ugyanitt külön istentiszteletet tartanak, míg a 
nagyünnepek és a mázkir alkalmával a minján a szomszédos, 
"Hősök (Emlék)templomá"-ban jön össze. Az elárvult, le
pusztult Rumbach utcai épület egy része Ca földszinti helyisé
gek és a zsinagóga előcsarnoka) a nyolcvanas években az álla
mi Antik Art cég gipszdíszek készítésére használt műhelye
ként szolgált. 

A teljesen romos, már-már összedőlés fenyegette zsinagógát 
végül is a BIH elöljárósága - továbbra sem rendelkezvén a 
helyreállításhoz szükséges anyagiakkal- 1988. március 31-én, 
a hírek szerint hatmillió forint összegért (felújítási kötelezett
ség terhe mellett) eladta a székesfehérvári, akkor még állami 
Alba Regia Építőipari Vállalatnak,'6 amely a házban lévő 14 
lakás bérlőinek kiköltöztetése után - együttműködve az Or
szágos Műemlékfelügyelőséggel - saját nyilatkozata szerint 
közel 500 OOO OOO forint költséggel folyamatosan helyreállí
totta és felújította az épületet. A padlástérben - irodai célra -
további két szintet alakítottak ki. "Az utcára néző szárnyon 
már csupán a homlokzat eredeti, a templomtér helyreállitása 
viszont a régi terveknek megfelelően történt."77 A rekonst
rukció napjainkra nagyjából befejeződött, az épületegyüttes 
75-80%-ban elkészült, pénz hiányában 1991 nyara óta lénye
gileg csak állagmegóvási munkák folynak. Az épület jövóbeli 
sorsa, hasznosítása jelenleg még ismeretlen. Az 1000 négyzet
méternyi, kitűnő akusztikájú templomépületet esetleg kulm
rális célokra lehetne hasznosítani, az épületegyüttes utcai 
front ján mintegy 1800 négyzetméternyi összterületen iroda
helyiségeket építettek. 78 Az épület teljes befejezése mai ára
kon mintegy további 150 OOO OOO forintba kerülne, de ezt a 
helyreállító cég már nem tudja fedezni. Az Alba Regia a há-

romnegyed részben kész épületet eredetileg 800 OOO OOO fo
rintért kívánta értékesíteni, utóbb az árat már leengedte 600 
millióra, de az 1991-ben megtartott két árverés nem vezetett 
eredményre. "Most újra próbálkoznak, hogy viszontlássák 
pénzüket; az ingatlantőzsdén kívánják értékesíteni, egy bfÓ
kercéget bíztak meg ezzel. A megbízás szerint az ár nem lehet 
alacsonyabb 525 millió forintnál. "79 
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1836. december 19-én) közvetlen fennhatósága alá vonta, intézményei közé emelte. Schwab 
Lów mind a régi zsinagógának, mind a kultusztemplomnak egyaránt rabbija volt, felváltva 
prédikált a két helyen; a konzervatív hívőknek német szavakkal kevert zsargonban, a hala
dók imaházában pedig tiszta német nyelven. - Vö. Büchler i. m., pp. 417,419; Groszmann, 
A pesti zsinagóga, p. 4; uő. , "A pesti kultusztemplom" , in: MZsSz 40 (1923), 86; uő., 
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A Pesti Izr. Hitközség története, p. 44 és uő., "A pesú zsidóság vezetői", in: MZsSz 56 
(1939), p. 52. - A Dohány utcai templom tönénetéhez általában lásd Vadász Ede, A pesti 
zsidó templom elsó ötven tve (Adalékok a magyar zsidók tönénetéhez, 4), (Budapest: 1909). 

16. A "Kultustempel" hitszónoka az Orczy-házba tönént átköltözés után továbbra is Jo
seph Bach, kántora az ugyancsak óbudai születésO Karl Eduard Denhof volt. Bach, a pesti 
hitközség eloo német hitszónoka, állását 30 éven át töltötte be. A reformirányzat híve. Mo
dern formájú, német nyelvü hitsz6noklataival elsőként szakított az addig dívó jiddis prédi~ 
kációval. l 844-ben egy elhunyt zsidó egyetemi hallgató ravatalánál- talán legelsöként - ma
gyar nyelven tanotta a halotti búcsúztatót, vö. Zsidó Lexikon, Szerk. Újvári Péter (ZsL) 
(Budapest: a Zsidó Lexikon kiadása, 1929; reprint, 1987), p. 73; és Venetianer, i. m., p. 
141. 

17. Büchler, i. m., pp. 298-402. 
18. A kongresszus előkészületeiről, lefolyásáról és következményeirollásd Venetianer, i. 

m., pp. 280-314; Nathaniel Katzburg, "The Jewish Congress of Hungary, 1868-1869", 
in: Hungarian-Jewish Studies, l, Szerk. Randolph L. Braham (New York: 1966), pp. I-33; 
Thomas Domjan, "Der Kongress der ungarischen Israeliten 1868-1869", in Ungarn Jahr
buch, 1, (Mainz: 1969), 139-162; Jacob Katz, "A végzetes szakadás. Orhodox és neológ 
szátválása a magyar zsidóságban: a szakadás eredete, befolyása és következményei", in: 
Múlt ls Jövő 1991, no. 1 (Budapest: 1991),49-55; Gonda László, i. m., pp. 120-146. A 
kezdetben kis létszámú, a módosabb óbudai zsidóktól eltekinte túlnyomórészt szegény em
berekböl álló autonóm vezetöje a nagy tudású, mély vallásosságárol és jótékonyságár61 hires 
budai fakereskedO, reb Meirem Trebitsch, a hivatalos magyarországi orodoxia egyik mega
lapftója. Miután hatóságilag még nem nyert elismerést a gyülekezet a kongresszusi pesti izr. 
fennhatósága alatt csak igen szfIk körben mfIköd.hetett; csupán egy ortodox "minján" ~t tar~ 
tott fenn, és egy-egy mészárszéket, illetve baromfivágót. A hivatalos megalakulás éve 1873, 
ekkor létesítették az eloo iskolát is. A hitközség elsö rabbija Szófér Chaim (Schreiber Joa
chim) (Pozsony, 1821 - Budapest, 1886) volt, aki 16 éven keresztül, haláláig töltötte hivata
lát. A kezdeti idószak budapesti ortodoxiájának viszonylagos gyengeségét az is mutatja, 
hogy a fövárosi székhelyű Központi Iroda élére nem soraikból választottak elnököt, és az el
következő években is heves harc folyt a budapesti és vidéki hitközségek között, amely utób
biak legkisebbje is "különbnek tartotta magát múlt jánál fogva az újonnan alakult budapesti 
hitközségnél, amely még ott tartott, hogy saját intaháza sem volt." A helyzet csak 1890 
után változott meg, amikor is hosszú küzdelem után Reich Jaakov Koppel (Verbó, 1838 -
Budapest, 1929) verbói főrabbit választották a gyülekezet szellemi vezetőjévé. Az ő idejé
ben a hitközség a világ egyik legegységesebb, legjobban szervezett és intézményekben 
egyik leggazdagabb hitközsége lett, a hitközségi tagok létszáma meghaladta az 50 OOO-et. 
1905-t61 a nagy hírO Frankl Adolf személyében az Országos Iroda vezetését is megszerez
ték, maga Reich 1927-töl az ortodox ~sidóság képviseletében a magyar felooház tagja lett. -
A fővárosi ortodoxia kezdeteiről lásd Reich Sámuel, "Hogyan született meg a pesti ono
doxia?", in: Zsidó Évkönyv, I (szerk. : Kecskeméti Vilmos), (Budapest: 1927-1928), pp. 
227-230 és Korein Dezső, "A régi ortodoxia", uo., pp. 230-232. A budapesti ortodmriár61 
általában: ZsL pp. 156-158. 

19. Robert Perlman, Bridging Three Worlds. Hungarian-Jewish Americans 1848-1914 
(Amherst, MA: The University of Massachusetts Press, 1991), p. 58. 

20. 1896-ban 76 anya- és 171 fiókhitközséggel rendelkeztek. - Vö. Zeke Gyula, "Szaka
dás után ... ", in: Lendvai L. Ferenc-Sohár Anikó-Horváth pál szerk., Hét évtized a hazai 
zsidóság é/et/ben (Budapest: MTA Filozófllli Intézet, 1990), I, pp. 149, 152. 

21. ZsL, p. 804. 
22. Zeke, i. m., p. 152. 
23. ZsL, p. 156. és Gazda, i. m., p. 242. 
24. Groszmann, A pesti zsinagóga, p. 4. 
25. Utóbb a szabadságharcban a komáromi vár tábori lelkésze, a bukás után emigrált, 

1869-ig küll01dön élt - vö. ZsL, p. 379. 
26. Groszmann Zsigmond, A Pesti Izr. Hitközség története, pp. 47-48. 
27. Fényes Elek, Magyarország Geographiai szótára, III (Pest: 1851; reprint, Budapest: A 

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztök Egyesülése és az Allami Könyvterjesztö Vállalat, 
1984), p. 223. - 1828-ban Ludovicus Nagy összeírásában 4298 főt emlll. Büchler szerint 
1833-ban a pesti izr. gyülekezet 1346 családot számlált. 1852-ben a zsidó népesség megha
ladta a 12 OOO főt (3304 család), az 1857. évi népszámlálás szerint számuk 27 101 volt - vö. 
Groszmann, A pesti zsinagóga, p, 5; uő., A pesti zsidó gyülekezet alkotmányának története, p. 
23; Katona, i. m. p. 5 és Gazda, i. m., pp. 222-223. 

28. Zeke Gyula, "A budapesti zsidóság lakóhelyi szegregációja a tökés modernizáció kor
szakában (1867-1941)", in: Lendvai L. Ferenc-Sohár Anikó-Horváth Pál (szerk.), Hét lv
tized a hazai zsidÓSág életében (Budapest: MTA Filozófiai Intézet, 1990), I, p. 163. A buda
pesti zsidóság abszolút számára és a főváros össznépességén belül elfoglalt százalékos ará
nyára vonatkozó adatokat lásd uo.; továbbá Zeke Gyula, "Statisztikai mellékietek 
(1735-1949)", in: Lendvai L. Ferenc-Sohár Anikó-Horváth Pál (szerk.), Hét évtized a ha
zai zsidÓSág életében (Budapest: MTA FilozófIai Intézet, 1990), I, p. 188; és Jehuda Don
George Magos, "A magyarországi zsidÓSág demográfIai fejlődése" , in: Történelmi Szemle 
1985, no. 3, p. 443. - A szóban forgó arányok a következök: 

1825: 8 264 fő, azaz 8,8% 
1869: 44 890 fö, azaz 16,6% 
1873: 48 306 fő, azaz 16,3% 
1880: 71 940 fö, azaz 19,4% 
1890: 104 290 fő, azaz 20,6% 
1900: 168985 fő, azaz 23,0% 
1910: 203 687 fő, azaz 23,1% 
1920: 215 512 fő, azaz 23,2% 
1930: 204 371 fó, azaz 20,3% 
1935: 201 069 fő , azaz 19,2% 
1941: 184453 fő, azaz 15,8% 
1949: 96537 fö, azaz 9,1% 

29. A Baldacci- és Nessi-féle telkek átiratása csak 1845. június 28-án történt meg. A te
lekszerzés bonyodalmairól lásd Katona, i. m., p. S; Vadász, i. m., pp. 3-6; és Groszmann, 
A pesti kultusztemplom, pp. 87-88. 

30. Többek között felvetődött a vegyes szertartás gondolata, és az az elképzelés is, hogy 
a két irányzat hívei felváltva használják az építendő közös templomot. A templomépítő bi
zottság(ok) 1842-1855 közötti munkájár61, határozatair61 stb. részletesen lásd Groszmann, 
A pesti kultusztemplom, pp. 87-92. 

31. Pesti hitk. lev., Tp. - hiv. Büchler, i. m., p. 486. Az eredeti levéltári forrnsokra lásd 
az 51. jegyzetet. A Schwab Lőw vezette templomépítő bizottság tagjai: Weisz M. A. elnök, 
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Brill Ignác, Eigner Simon, EnglAnder Hermann, Munk Mór, Öszt(er)reicher Dávid PUt
schin J. S. és Spitzer Gerson - vö. Katona, i. m., p. 5. 

32. Eredetileg Braun Nátán (Kapronca, 1811- Budapest, 1878). - Itt jegyzem meg, hogy 
a nevek írásánál - németes írásmód, i és y stb. - tekintettel a korszak félreismerhetetlenül 
átmeneti jellegére, nem törekedtem az egységesitésre, igyekeztem az forrásokban szereplő 
alakokat használni. 

33. Groszmann, A pesti kultusztemplom, p. 91. 
34. Katona, i. m., pp. 6-9; és Gazda, i. m., pp. 236-238. A kontinens legnagyobb, ma is 

mOködő zsinagógáját Meisel főrabbi 1859. szeptember 6-án avatta fel. - Vö. Groszmann, A 
pesti zsinagóga, p. 5. 

35. Ellentmondásos pesti tevékenységérollásd Groszm.nn Zsigmond, "Meisel pesti fő
rabbi kora", in: IMIT Évkönyv, 1933, 100-113. 

36. A jó emlékezetO Rumbach Sebestyén többszöros háztulajdonnal bírt a nevét még éle
tében megörökítő utcában. A Városliget melletti homokos terúlet parcellázásakor szerzett 
telkén (a mai Podmaniczky és Munkácsy utcák vonalában) hozta létre l 806-ban az ott talált 
vasas víz felhasználásával az első pesti gyógyfürdőt, Rumbach Sebestyén ún. vasfürdőjét, 
amely hamarosan 18 fürdöszobából, lakószobából és vendéglőből álló együttessé bővült. 
Vö. Budapesti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973), pp. 1010-1011. 

37. Idézi Groszmann, A pesti zsinagóga, p. 7. 
38. Meisel, Die Brunnen Isaak's, (Pest: 1867), német s héber nyelven kiadta Bacher Si

mon, fIa Bacher Vilmos segítségével - idézi Groszmann, Meisel pesti f6rabbi kora, pp. 
110-111. A zsinagóga körOli izgalmak hOzzájárultak Meisel korai halálához. A beszéd során 
annyira felizgatta magát, hogy 1867. november 30-án, ,,( ... ) wahrend des musafgebets sank 
er bei der Keduscha zusammen, von Gehirnschlag gel4hmt, wurde inmitten allgemeiner 
Bestürzung in die nahe liegende Wohnung des Schneiders Spitz gebracht, dorthin wurden 
in der Elle Aerzte berufen. Alles mögliche wurde zur Rettung angewendet, leider Alles ver
gebens, er blieb bewusst-u. sprachlos und Abends 6 Uhr gab er seinen Geist auf." Lásd 
Groszmann, i. m., p. lll. 

39. Sissa József, "Daten zur TAtigkeit Otto Wagners in Vngern", in: Öste"eichische Ze
irschrifrjiJr KJJnst- und Denkmalpf/ege 37, no. 1-2 (Wien: 1983). 

40. Ines Müller, Die Otto Wagner-Synagoge in Budapest (Wien: Löcker Verlag, 1992), pp. 
42,96. 

41. "Bericht der Synagogenbau-Komission wegen Bau einer Synagoge auf dem neuen 
Bauplatz" , in: Izraelita Közlöny 6, no. 25 (Budapest: 1869. május 7.), pp. 176-177. - Tény, 
hogy a megépült zsinagógának talán egyetlen hibája, hogy belső tere tül magas, és szűk ut
cában épült. A beépítésre javasolt egyéb számba jöhető telkek közül a legesélyesebb a Váci 
(a mai Bajcsy-Zsilinszky) úttól alig százlépésnyire fekvő, a Könyök, Retek és Zöldkoszorú 
utcák által határolt lerézvárosi Maszanek- és az azzal szomszédos Meitner-féle telek volt. Az 
építési telek körúli bonyodalmakról lásd Sisa József, "A Rumbach utcai zsinagóga. Otto 
Wagner ifjúkori alkotása", in: Ars Hungarica 1982, no. 1, p. 44. 

42. A jelenlegi számozás szerint a zsinagóga a Rumbach Sebestyén utca 11-13. sz. alatt 
található. Az 1817-től kezdődően Rombachgasse nevet viselő, eredetileg rovidebb utca a te
lekrendezés után, I 850-től, a Dob utcától a Király utcáig húzódott. Csak I 899-ben terjesz
tették ki mai határáig, a Wesselényi utcáig. 1939-ben az addig használatos "Rombach" he
lyett az utca nevét - a névadó írásmódját követve - "Rumbach "-ra változtatták. Vö. Buda
pest Lexikon p. 1010. 

43. Reich , i. m., p. 227. 
44. Az eloo világháborút követő kismértékO átalakítások eredményeképp utóbb az irna

székek száma 1332-re (más forrás szerint 1372-re) emelkedett. Vö. Eppler Sándor, "A Pesti 
Izr. Hitközség és a vele kapcsolatos intézmények az 1925. évben", in: A Pesti Izr. Hitközség 
fennállása /25. tv/ordulójának és a magyar izraeliták vallási receptiéja 30. évfordulójának meg
ünneplése (Budapest: a Pesti Izraelita Hitközség kiadása, 1925), p. 61; és Zsidó Évkönyv, I 
(Szerk.: Kecskeméti Vilmos) (Budapest: 1927-1928), p. 199. Velük ellentétben Hübsch 
Alfréd, a zsinagóga néhai funkcionáriusa 1964 máricusában kelt kéziratos tanulmányában 
- p. 2. - 737 féri és 486 női (összesen 1220) imaszéket említ. - Ezúton is köszönöm dr. Kéri 
Lajosnak, jelenleg a Budapesti Zsidó Hitközség (BZsH) elnökének a kézirat átengedését. 

45. Gazda i. m., p. 239. A zsinagóga részletes leírását lásd Ines Müller, i. m., pp. 33-82; 
és Orbán Ferenc, Magyarorszdg zsidó emlékei, nevezetességei (Budapest: Panoráma, 1991), 
pp. 23-24. 

46. A zsinagóga építésérollásd Sisa, i. m., p. 45; az avatásról Abendblatt des Pester Lloyd, 
no. 225, 1872. október l (idézi Müller, i. m., p. 35.), és Róbert, i. m., p. 3. Az alapkőleté
telnél elhelyezett tárgyakat és iratokat az 1988-ban megindult rekonstrukció során feltárták 
és biztonságba helyezték. 

47. Az új zsinagóga hosszabb ideig nem volt igazán népszerfI a vallásos körökben, mivel 
- a szájhagyomány szerint - az a hír járta, hogy az imaház építése szombaton sem szünetelt. 
CA zsinagóga régi hívének, dr. Felkai Lászlónak szíves szóbeli közlése.) 

48. Groszmann, A pesti zsinagóga, p. ll. 
49. Hübsch, i. m., p. 2. 
50. Groszmann, A pesti zsinagóga, pp. 11-12. 
51. Zeke, Szakadás után ( ... ), p. 146. 
52. Sisa József, aki 1945 után először foglalkozott részletesen a Rumbach utcai zsinagóga 

történetével, a Budapesti Izr. Hitközség ortodox tagozatától nyert információra (1978) tá
maszkodva tévesen állítja (i. m., p. 48), hogy a zsinagóga történetére vonatkozó dokumen
tumok elpusztultak. Mivel a "Rombach" sohasem tartozott az ortodoxhoz, a hitközséggel 
és templommal kapcsolatos iratanyagot sem kezelték és tárolták (volt) náluk. A hitközségi 
irattár anyagának nem létére vagy pusztulására vonatkozó korábbi állítások egyébként is 
kritikával kezelendők. Tény, hogy az iratok jelenleg nem hozzáférhetők. Megsemmisült 
vagy lappang a zsinagóga imaszék-nyilvántartása és a Pesti Izr. Hitközség múlt századi 
anyagának jelentős része, míg a 20. század első feléből származó hitközségi iratok legjavát 
az 1944-es években (1949 k.) a Dohány utcai templom egyik tornyában raktározták el, befa
lazva. Ez utóbbi anyag csak 1989 után került a Magyar Zsidó Levéltár kezelésébe, de mind
máig rendezetlen, a kutatók számára nem elérhető. A MaZsiHiSz VII., Síp u. 12. alatti 
székházában több irodai helyiség faliszekrényében is felsimerhetően a "Rombach" egykori 
hitközségi hivatalos iratai közül való anyag található, jelenleg teljesen áttekinthetetlen álla
potban. A dr. Groszmann Zsigmond (Budapest, 1880-1945, ????????) rabbi, a pesti hitkö
zség történetének legjobb ismerője által idézett, de ma (már/még) hozzáférhetetlen doku
mentumok (így a Pesti Izr. Hitközség levéltárában Zs. , 2, 4, 6, 9, 34, 73, Rb. és Tp. jelzet 
alatt őrzött okiratok, a hitközség 1828-1859. évi jegyzőkönyvei, valamint a pesti izr. elöljá
róság 1870-1874. évi jelentései) hiányában jelen tanulmány számos részéhez Groszmann 
tanulmányai szolgáltak elsődleges forrásul, az általam adott leírás gyakran pusztán Grosz~ 
mann szövegének parafrázisa, hivatkozás nélkül. Az utolsó 60 év történetének megrajzolá-



sakor az itt elmondottak a "Rombach" régi híveinek, Goitein Emilnek és dr. Kéri Lajosnak 
magnóra mondott visszaemlékezésein alapulnak. Szíves felvilágosításiakért ezúton is köszö
netet mondok. 

53 . Csekély vigaszul az elsödleges források hiányáért, a kutatás rendelkezésére áll a zsina
góga szerencsésen fennmaradt és a mai napig a maradék gyülekezet birtokában lévő "Máz
kir-könyv" -e, amely több évtizedre visszamenően tartalmazza a "Rombach .. rabbijai, elöl
járói, alkalmazottai és nyilvántartott egyszerII hívei elhalálozásának napját. A könyv egyik 
mellékleteként (3631/1954 ügyiratszám alatt) rendelkezésünkre áll a BIH ún. Mázkir Bi
zol!Ságának 1954. szeptember 22-i ülésén készült lista, amely összesítve tartalmazza (körül
belül a harmincas évek közepéig visszamenáen) a zsinagóga elhunyt tagjainak nevét. Bár a 
lista közel sem teljes, mégis célszer(inek láttam - késöbbi kutatók munkáját megkönnyíten
dő - a nevek közzétételét. A hitközségi nyilvántartások és a budapesti címjegyzékek alapján 
a felsoroltak társadalmi-gazdasági helyzetének meghatározása viszonylag könnyen elvégez
heló lesz. A jegyz~k szerint a zsinagóga elhunyt elöljárói: Weil, Kepich, Minez, Fleisch
mann Sándor, Nagler Jakab József, Lichtschein Mayer, Kohn Arnold, Nagler József, 
Fuchs Gyula, Lichtenstein Miksa, dr. Ság Sándor, Fleischmann Mari, Kunst'idter Adolf, 
Fenyves Ignác, Landesmann Márk, Kovács I. Jenő, Ungár Ármin, Dinner A. Emil. Alkal
mazottak: T(a)káts Izrael, Jakobovits Adolf, Niedermann Ármin. A holocaust mártírjai: 
Weisz Artur, Gottesmann Lipót, Grünfeld Jó<sef, ScMffer Adolf, dr. Majtényi Nándor, 
Tauchner Mór, Feldmann Sándor, TilIemann Sebestyén, Fischer Imre, Engel Gábor, 
Schwartz László, Rosenberg Arnold, Deutsch Adolf, Bíró Emő (Arnold), Müller Lipót, 
Rothenberg Jakab, Lackó Mór, Landesmann Samu, Karfunkel Salamon, Rosenberg Li
pót, Baumgarten Izrael, Singer Ernő és fia, Singer Pál, Lilienthal Tamás, Heli Sándor, Ba
uer Dezső, Gergely Rezső, Bandel Hermann, Silber Rudolf, Feldmann N., Dinner László, 
Kremer Adolf. Egy másik lista (egy kivétellel!) az 1956 után elhunyt funkcionáriusokat -
"sliachim cibur" - sorolja fel: Bachmann Jakab (Jákov) (megh. 1905!), Deutsch Gábor 
(Dán Róbert zel. édesapja), Hübsch Alfréd, Glanz Zoltán, Schwarz Géza. A leggyakrabban 
említett családok: Kéri, Goiten, AlfOldi. Liling, Korda, Strasser, Holczer, Losonczi, Lan
desmann, Lackó, Katz, Klein, Grosz, Prttger, Kovács-Gárdonyi, Frankl, Forgács, Veres, 
Diamant. 
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