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VISSZATÉRÉS

A Táncsics Mihály utca 26. alatti középko-
ri „szír” zsinagóga rekonstrukciója 1966-
ban készült el, azóta a Budapesti Történeti 

Múzeum (BTM) kiál l ítótereként mutatta be a buda-
vári zsidóság történetét, a feltárt középkori freskó-
kat, középkori és a török időkből származó sírkö-
veket és épületmaradványokat. Az eredeti szakrális 
funkció visszaál l ítását az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség (EMIH) kezdeményezte; a BTM-
mel való megegyezés szerint a múzeumi funkció is 

«  Akárcsak az óbudai 
zsinagógánál, a tervező kerülni 
kívánta az ultramodern, de 
esetleg profán asszociációkat 
keltő darabokat.

A női imatermet leválasztó 
paravánoknál egyszerre 
kellett a szeparáció és 
az átláthatóság követelmé-
nyeinek megfelelni.
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A hatvanas években fellelt 
épületmaradványok: a női 
imateremből nyíló ablak és 
a feltárt freskók alapján 
Scheiber Sándor azonosította 
a keleti, „szír” rítusú zsinagógát.

A GÓTIKUS ÉS MODERN FORMAVILÁG 
ÖTVÖZÉSE A ZSIDÓ MOTÍVUMOKKAL IDŐTLEN, 
EGYSZERŰSÉGÉBEN IS TISZTELETET 
PARANCSOLÓ HATÁST KELT

fennmarad az egyébként fővárosi tulajdonú épületben.
A szakrális bútorzat megtervezésével Somlai Tibor bel-
sőépítészt bízták meg, aki az óbudai klasszicista zsi-
nagóga felújításán is együtt dolgozik a hitközséggel. 
Az egyedileg tervezett és gyártott darabok alapanya-
ga a natúr tölgy, a szent tekercsek olvasásához hasz-
nált bima és a szekrények esetében öregbített felülettel, 
még a székek és a női részt elválasztó mobil és f ix para-
vánok esetében csak olajozva. A berendezés legfonto-
sabb tárgyának számító tóraszekrény csúcsíves záró-
dása gótikus boltozatot idéz, csíkos patinázott felülete 
viszont a zsidó imakendőre, a taleszre utal. Mivel 
a szokás a bársony függönyt a szekrény ajtaján kívül-
re parancsolja, az eredeti leg tervezett fémkeretes üveg-
ajtókat fa harmonikaajtó váltotta fel, mely az ívhez 
igazodva lecsapott sarkaival válik nyithatóvá. Hason-
ló kialakítás köszön vissza a női imaterem leválasz-
tására szolgáló paravánoknál, szintén a boltívekhez 

igazodva. Az átláthatóságot és szeparációt egyszer-
re biztosító felület kiképzésére a megoldást az óbudai 
zsinagóga csi l lárjainál már használt, Bor András ötle-
te alapján tervezett minta jelentette, amely f inoman 
utal a Dávid-csi l lag mindenki által ismert alakjára. 
A praktikumra helyezett hangsúly, a tömör, strapa-
bíró tölgy szerkezet és a díszítés egyszerűsége a zsi-
dóság sokezer éves hagyományait idézik meg, míg 
az apró, gondosan megtervezett részletek, mint a pul-
pitus behajtogatható gyertyatartója, modern ele-
mek. Az EMIH és a múzeum is elégedett a beren-
dezés minőségével – a BTM munkatársai azonban 
kissé túlzsúfoltnak tartják a korábban szel lős 
teret, amelyben a háttérbe szorult a múzeumi funk-
ció, és neheztelnek amiatt is, hogy eltűnt az 1966-
ban ide tervezett és beépített, egyedi bejárati ajtó.
Az új zsinagóga rabbija, Faith Áser szerint már alakul 
egy közösség, szombatonként körülbelül 45-50 ember 
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gyűlik össze az összesen 50-60 főt befogadó imaház-
ban. A helyszínbővülés mel lett a fővárosi zsidóság szá-
mára a ház lokációja is pozitívum; a különleges, csa-
ládias atmoszféra még inkább áthatóvá, emelkedetté 
teszik ezt a kis imatermet, az itt folyó szertartáso-
kat. Bár a múzeumi és a szakrális funkció együvé csi-
szolódása még némi időt igényel, és az enteriőr sok-
színű funkcionalitásán is lehet még f inomítani, 
a belsőépítészeti válasz erre a különleges és nehéz fel-
adatra nem okoz csalódást az ide látogatóknak.

    Több mint négyszáz év után 
tért vissza a hitélet a középkori 
budavári zsidónegyed első 
zsinagógájába.
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