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Szerző: ZÖLDI A N NA

Építészet: KŐNIG TAMÁS DLA 

KŐNIG ÉS WAGNER ÉPÍTÉSZEK KFT.

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

MEG KELL NÉZNI!

AZ ÚJJÁSZÜLETETT RUMBACH-ZSINAGÓGA

Nem sokon múlt, hogy tőzsde, lakberendezési áruház, 
Yoko Ono, netán Zalatnay Cini stúdiója költözik a 
falai közé. A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga végül 
vegyes kulturális funkcióval született újjá: részben a 
hitéletet szolgálja, részben múzeumként funkcionál, de 
alkalmas rendezvények megtartására is. 
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udapest három nagy zsinagógáját szokás a Bel-
ső-Erzsébetváros „zsidó háromszögeként” is emle-
getni. Míg az 1859-ben épült Dohány utcai zsinagó-
gát a neológ irányzat, az 1913-as Kazinczy utcait pedig 
az ortodox hitközség használta, Otto Wagner korai 
műve, az 1872-es Rumbach Sebestyén utcai zsinagó-
ga a neológok konzervatívabb csoportjának imahelye 
volt. Kupolával fedett centrális alaprajza, a Tóra-olva-
só állvány, a bima középre helyezése mind a hagyomá-
nyokat szorosabban követő vallásgyakorlásra utal.
A bécsi szecesszió mestere a szűk utcában a neológ irány-
zatnak megfelelő, a Dohány utcaihoz sokban hasonló épü-
letet tervezett. A Dohány felől betekintve Puskás Öcsi és 
a Rubik kocka által elfoglalt tűzfalak közé ékelődve, erős 

B
skurcban látszik csak a nagytestvéréhez hasonlóan kele-
ti előképeket megidéző, két tornyos homlokzat, amely-
ről kellő távlat hiányában „egészalakos” portré semmi 
módon nem készíthető. Ennek dacára a zártsorú beépí-
tésbe illeszkedő, gazdagon díszített, félköríves nyílások-
kal sűrűn tagolt homlokzat a mór építészetre jellemző-
en hangsúlyos csíkozásával kiemelkedik az utcaképből, és 
jelzi, hogy különleges funkciót rejtenek falai. A zsinagó-
gaépítészet szakavatott kutatója, Klein Rudolf művészet-
történész szerint az épület "stílustörténeti jelentőségű, a 
keleti és a szecesszió közti kapocs". Ugyanakkor a zsina-
góga saját korában a modern építészet példája volt. Alap-
rajzát tekintve Otto Wagner logikus megoldást válasz-
tott: az utca felőli, háromszintes, középfőfalas traktusba 

A kovácsoltvas korláttal körülvett 
bima rendezvények idején a padló-
szint alá süllyeszthető, így a tér teljes 
egészében kihasználható

A karcsú öntöttvas oszlopokon 
nyugvó acélszerkezetű kupola 
a maga korában statikai 
újdonságnak számított
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A zsinagógát a neológ irányzat konzervatív ága használta, 
így a hagyományos ortodox zsidó tradícióknak megfelelően 

a tóraolvasó állvány, a bima a tér közepére került

helyezte a kiegészítő funkciókat, a rabbik lakását, okta-
tási helyiségeket, még egy kóser üzlet is helyet kapott. Az 
utcavonalba simuló hagyományos „ház” mögött várat-
lan élmény a hatalmas kupolával fedett, utolsó centimé-
teréig aprólékos geometrikus festéssel díszített centrá-
lis zsinagóga-tér. Az egyszintes előcsarnokon áthaladva 
úgy tárul fel az imára igyekvők előtt, mint maga a Paradi-
csom, az imádsággal töltött élet jutalma. A nyolcszög ala-
kú teret a fal mentén két szintre osztja a körbefutó kar-
zat, mely a bejárattal szemközti kupolás-pártázatos, önálló 
szentélyépületnek is beillő Tóra-szekrény fölött megsza-
kad. Aranyozott, karcsú oszlopok, díszítőfestéssel ellá-
tott kazettás mennyezet, színes üvegablakok és a teljes 
falfelületet borító, lapos plasztikájú, festett geometrikus 
gipsz-mintázat mesteri egységbe olvadt össze a még fia-
tal Otto Wagner keze nyomán. A kupola vasszerkezetét 
– amit először ennél az épületnél használtak – a hatóság 

hosszú ideig nem tudta engedélyezni, mert nem volt szak-
értő, aki vállalta volna az eljárással járó felelősséget.
Budapest nagy adóssága volt, hogy a kivételes érté-
kű műemlék lassú pusztulását megállítsa. A Rumbach-
zsinagóga épülete már a vészkorszak során is többször 
szenvedett károkat. 1941-ben a magyar hatóságok gyűj-
tőtáborként használták – az épület falán erre egy 1991-
ben elhelyezett tábla emlékeztet. A légitámadások során 
az ablakok betörtek, és 1944-ben az utcai front felső eme-
letét találat érte. A gettó felállítása után a Rumbach volt 
az egyik működő zsinagóga a gettóban. A károk ellené-
re a gettó felszabadítása után is használták. 1947-ben 
kisebb javítások után újraavatták, de a zsidó három-
szögben elfoglalt köztes helyzete folytán egyre csök-
kent a látogatottsága, 1961-re a hitélet megszűnt, a zsina-
gógát bezárták. Ettől fogva állapota egyre romlott, 1979 
őszén egy beázás nyomán a tető egy része beszakadt, épp 



84

A korábban elbontott tóraszekrényt 
az elbontás előtt készült felmérési 
rajzok alapján rekonstruálták, 
megmenekülése Baliga Kornél 
belsőépítész érdeme

Budapest nagy adósságát 
törlesztette a kivételes értékű 
műemlék helyreállításával
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a tóraszekrény fölött, magával rántva annak 
különleges, háromnegyedgömb kupoláját.
Az épület arra a sorsra jutott, mint a funkcióju-
kat vesztett, nagy értékű műemlékek általában: 
kétségbeesetten kereste új, bevételt ígérő hasz-
nosítását. Az 1961 és 1988 között eltelt 27 évben 
a hitközség különféle állami cégekkel tárgyalt 
mint lehetséges vevőkkel, többek között a Divat-
csarnokkal, az Állami Budapesti Táncegyüttes-
sel, a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalattal, 
a Bútorértékesítő Vállalattal, az Állami Gor-
kij Könyvtárral, a Kulturális Minisztériummal. 

A műemlékvédelem még kompromisszumok-
ra is hajlandó lett volna az építészeti érték meg-
mentése érdekében. „Minél tovább marad hasz-
náló nélkül az épület, annál tovább romlik… egy 
használat megkívánta kisebb változtatás, keve-
sebb kárt jelenthet az építményben, mint a továb-
bi gazdátlansága” – írta egy levelében az elköte-
lezett műemlékvédő, dr. Czétényi Piroska (lásd 
1968.07.27.; BFL, XV.17e.306, 1161.) Végül 1988-
ban az Alba Régia Építőipari Vállalat vette meg 
6 millió forintért befektetési céllal, és hozzálá-
tott az állagmegóváshoz és szakszerű felújításhoz, 

A rekonstruált 
gyülekezeti térben az 
egyetlen új építészeti 
elem egy üvegkorláttal 
szegélyezett híd, mely 
a karzat mögött, annak 
szintje fölött köti össze 
a jobb és bal oldali 
kiegészítő helyiségeket. 
Innen tárul fel 
legimpozánsabban 
a tér szépsége.

mellyel egészen a karzat szintjéig jutott, amikor 
is a rendszerváltást követően, 1993-ban tönkre-
ment. Az épület értéke ekkor már százszorosá-
ra, 600 milló forintra emelkedett. Privatizáció 
révén ez után a magyar állam tulajdonába került, 
de a felújítás nem folytatódott. Végül hosz-
szas huzavona után visszakerült a Budapesti Zsi-
dó Hitközség tulajdonába, és 2006-ban pályáza-
tot írtak ki a felújítás tervezésére, melyet a Kőnig 
és Wagner iroda nyert. A felújítást azonban nem 
kapkodták el, Kőnig Tamás egy évtizeden át 
romantikus túrákat vezetett a galambtetemek 

Haraszti László restaurátor és 
néhai dr. Czétényi Piroska 
elévülhetetlen érdemeit nem 
lehet eléggé hangsúlyozni
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között a romjaiban is impozáns épületben. 
A 2016-ban kezdődött munka végül 3,2 milli-
árd forintot emésztett fel, állami költségen.
Az épület alaprajzi struktúrája lehetővé teszi 
a komplex hasznosítást. A zsinagógatér esetében 
egyértelmű volt a legapróbb részletekig korhű 
helyreállítás, Baliga Kornél belsőépítész alapos 
kutatásai és a megmaradt fragmentumok nyo-
mán született újjá a centrális tér gazdag díszíté-
se. A tóraszekrény bontását is ő állította le még 
az Alba Régia idéjén, és miután furcsa módon 
a műemlékvédelem a bontásra engedélyt adott 
azzal, hogy a szerkezetet meg kell őrizni, Bal-
iga felmérte és elkészítette a helyreállítás terveit. 
Ennek alapján született újjá az üvegbetét-kupo-
lás műremek. Hasonlóan romantikus történet 
kapcsolódik a tóraszekrény előtti tér mozaik-
burkolatának megmentéséhez, melyet Harasz-
ti László restaurátor művész őrzött darabokban, 
és ugyanő vezette ennek alapján a mozaikburko-
latok mostani helyreállítását, immár 80 évesen. 
A felújítás során sok eredeti részlet maradt, a 
hiányzó darabok korhű utángyártása ezek alap-
ján készült. Különleges műszaki megoldás 

a tér közepét elfoglaló Tóra-olvasó állvány süly-
lyesztő szerkezete, melynek segítségével a mére-
tes darab eltüntethető, és padlósíkba hozható. 
A centrális tér akusztikája így maximálisan 
kihasználható. A padok helyett mobil bútor-
zatot terveztek, és elbontották a karzat lépcső-
sen emelkedő padsorait – helyükre kiállítás is 
kerülhet. Klein Rudolf kurátornak a zsinagóga, 
Otto Wagner és a hitközség történetét bemuta-
tó állandó tárlata az építészeti keretek sértetlen 
megőrzése érdekében a karzat padlóján álló hen-
gerekre kerül. A bontások következtében szük-
séges új elemeket – a földszint terrazzo padlóját, 
illetve a karzat falburkolatát – Baliga Kornél az 
eredetivel egyező, korhű kiegészítésként tervez-
te meg. A zsinagógatér egyetlen új építészeti ele-
me a bejárat feletti, üvegkorláttal szegélyezett 
híd, amely funkcionális összeköttetést teremt az 
utcai traktus két szárnya között. Az már ráadás, 
hogy innen eddig sosem látott szögben tárul fel 
a pazar tér minden egyes részlete. Az utcai trak-
tusban a meglévő két szinten kívül beépült a 
tetőtér és a boltozatos pince is. Utóbbi a ruha-
tárat fogadja be, felette három emeleten az 

Az utcai szárnyban a közfalak 
elbontásával kiállítóhelyiségeket és 
kávézót alakítottak ki

»  A viszonylag kis udvarban bibliai növényeket 
telepítettek, és úgy alakították ki, hogy alkalmas 
legyen esküvők megtartására

üveghídról nyíló kávéház, kutatóbázis és kiál-
lítóterek kaptak helyet, a szükséges mellék-
helyiségekkel és a gépészettel együtt. A zsi-
nagógatérben a földszinten padlófűtés, 
a karzaton légbefúvásos rendszer működik. 
Gergely László belsőépítész a zsinagógaté-
ren kívüli funkcionális épületrészt szolid kor-
társ stílusban fogalmazza újjá. Ami még hiány-
zik: a használati traktusban a belső berendezés, 
a központi térben pedig az akusztikát, hango-
sítást és világítást szolgáló rendezvénytechni-
ka, mely ponthúzókkal kerül majd a helyére. 
Holtság Ágnes kertterve Löw Emmanuel kon-
cepcióját követi. A kis kertben – a szegedi Új 
Zsinagógában alkalmazott módon – ritmu-
sosan telepített, részben a házfalakra is felfu-
tó biblikus növények kísérik a zsinagóga mellet-
ti keskeny udvarban kialakított burkolt sávot, 
mely az utca és a zsinagóga felől is megközelít-
hető, és a hátsó udvarba vezet, ahol akár eskü-
vő is tartható. Az újjászületett épület átadá-
sa még várat magára, de ahogy a tervező, Kőnig 
Tamás fogalmazta: „írhat róla bárki, ameny-
nyit akar – be kell jönni és meg kell nézni!”
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Építési eng., tervezés és kiviteli tervezés, 

generáltervező: KŐNIG TA M ÁS DLA

(KŐNIG ÉS WAGNER ÉPÍTÉSZEK KFT.)

Kőnig Tamás munkatársai:

Szakrális tér belsőépítészet: BA LIGA KOR NÉL  

Külső tervezők: 

Utcai épületrész belsőépítészete:

GERGELY LÁSZLÓ

Festő restaurátor: HER LING ZSUZSA

Fémrestaurátor: LEHOCZKY TIVA DAR

Kőrestaurátor: OSGYÁ NI VILMOS

Farestaurátor: ZÁGONI PÉTER

Az egyedi emelőberendezés (bima) első tervezője, 

STR ACK LŐR INC azóta márelhunyt, a jelenlegi 

gyármányterveit és a kivitelezést is 

a SZÍNPA DTECHNIK A KFT. készítette.

Környezetrendezés: 

HOLTSÁG ÁGNES ÉS 

R IMELY Á DÁ M 

Generálkivitelező: 

LA KI ÉPÜLETSZOBR ÁSZ ZRT.


