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4.444

A győri zsinagóga, 1866-70, Benkó Károly
A bizánci templom típusú zsinagóga az
emancipált zsidóság végső építészeti beteljesülése: a zsinagógáknak már nem csak
a helyet kijelölő toronyban van részük,
hanem a világmindenséget és eget megjelenítő kupolában is. Az első ilyen zsinagóga
Magyarországon a győri, jellegzetes bizánci
ötkupolás tömegképzésével, nyolcszögletű
alaprajzával.
The synagogue in Győr, 1866-70,
Károly Benkó
The Byzantine church type synagogue
highlights the fulfillment of emancipation
in architectural terms: the synagogue
enjoys not only the landmarking towers,
but domes too, embodiments of the
universe. The first such synagogue in
Habsburg Hungary was built in Győr with its
typical Byzantine pentyrigion composition
and octagonal plan.

A bizánci
templom típusú
zsinagóga

Hosszú a kupolaforma építészettörténeti útja a római eredetitől a XIX. századi magyarországi zsinagógákig. A folytonos fejlődési vonal Bizáncon át vezet, és bizonyos gyakori formai analógiák miatt is igazolt ezt a zsinagógatípust Bizánccal összekötni, noha a leírásokban
a zsinagógák méltatói gyakran emlegetik a reneszánszot is, ami nem ellentmondás. A jeruzsálemi templomot sokan ábrázolták az európai festészetben központos kupolás épületként,
miután a keresztesek meglátták a Sziklamecsetet, és társították Salamon templomával.16
Sőt, még Bramante Tempiettójában is egyesek a Sziklamecsetet hatását vélték felfedezni.
A jeruzsálemi templom bizantizálása tehát nem a reformzsidóság vívmánya.
Ám amikor a zsinagóga Judentempellé lépett elő, akkor a hasáb alakú templomforma mellett a bizánci kompozíció is alkalmassá vált az emancipáció hirdetésére. Sőt,
ami talán még fontosabb, Németországban ezt a formát úgy is lehetett prezentálni, mint
a német nemzeti hagyomány gyümölcsét: az oktogonális, kupolás zsinagóga Nagy Károly
aacheni kápolnájára utalt és a császárdómok dobjára és kupolájára is. A francia zsinagógakupolák inkább hazai előképekre utaltak, mint amilyen például a périgueux-i Saint
Front-templom. A Habsburg Birodalomban a német hatás volt a meghatározó, és így
a győri nyolcszögletű kupola–dob kompozíciót négy kisebb bizáncias toronykupola övezi.
(Az átépítés után ezek még bizánciasabbakká váltak.) De a kupola nem pusztán az asszimiláció gyümölcse. A XIX. század során, amikor a zsinagógák gyorsan kezdték elveszíteni zsidóságukat – illetve pontosabban fogalmazva kapcsolatukat a zsidó hagyományokkal –, a kupola kapóra jött azért is, mert a belsőből nézve kapcsolatot teremtett
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Erről a következő műalkodások
tanúskodnak: Raffaello, Mária eljegyzése,
1504, Brera, Milano; Perugino, Mária
eljegyzése, 1500–1504, Caeni Múzeum;
Perugiuo, Utolsó Vacsora, 1482, Sixtusi
Kápolna; Keresztre feszítés, Pappenheimi
oltár, 1495, eichstätti dóm.
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4.445

Sziklatemplom (Omar mecset),
Jeruzsálem, Templomhegy, VII. század
Mohamed próféta szárnyas ló hátán történt égbemenetelének emléket állító
épületet a nyugati kultúra sokáig tévesztette
össze Salamon templomával, ami hatással volt a reneszánsz építészetre, és áttételesen – a tévedés kijavítását követően
is – a reformzsinagógákra, amelyek szintén a maguk módján templomok voltak.
A Sziklatemplomot Omar kalifa emeltette,
miután 637-ben meghódította Jeruzsálemet.
Dome of the Rock, Temple Mount,
Jerusalem, 7th century
The Dome of the Rock commemorated the
Prophet Muhammad’s ascension to the
heavens on a winged horse. However, the
building was mistaken by westerners for
Solomon’s Temple, influencing Renaissance
architecture and indirectly – even after
correcting the misconception – to reform
synagogues, also considered temples. The
Dome of the Rock was erected by Calif Omar
in 637, after he conquered Jerusalem.

4.446

Sziklatemplom (Omar mecset)
A VII. században az iszlám civilizáció minden eszmei összeférhetetlenség ellenére
is a római–bizánci építészet elemeit vette
át, nem ritkán az előbbi épületeinek
kannibalizálásával. Ilyen a szent, „dobbantó sziklát” körülvevő nyolcszög alaprajzú
épület is.
Dome of the Rock
In the 7th century, despite ideological
discrepancies, Islam adopted RomanByzantine architecture, often cannibalizing
existing monuments, and adding Islamic
texts and motifs. Such is the Dome, resting
on an octagonal base around the Holy Rock.

17

Kőbánya, ami már protomodern és nem
tartozik szigorúan a XIX. századi tipológia
problémakörébe illetve a nagyváradi Ción
templom.

4.445

4.446

a lengyel–morva zsinagógák belső kupolájával, amint azt Gwozdziec esetében láthattuk
A zsinagógaépítészet rövid története című fejezetben.
Noha a kupolás megoldások a zsinagógáknál már a korai emancipáció idejében megjelennek – papíron legalábbis – a bizánci kompozíció csak az orientalizálás korában terjed el,
azaz a XIX. század utolsó harmadában. Mivel Magyarországon a nem bizánci kupolás zsinagóga nagyon ritka17, itt főképp a bizánci kompozícióval és annak alfajaival foglalkozom.
Az első ismert kupolás zsinagógatervet Jussow készítette a kasseli zsinagógához
1781-ben, ezt követte a megépült wörlitzi zsinagóga 1790-ből, ami ugyan nem kupolás
csak kör alaprajzú, és végül Chateauneuf terve 1841-ből. Mindhárom esetben csupán
egy kupolát terveztek.
A főkupola és két kisebb toronykupola gyakorlata csak később terjedt el a klasszicizmus
leáldozását követően. Ismét kasseli tervvel találkozunk, Ruhltól 1834-ben, majd Kopptól
1837-ben, amelyet az 1840-es drezdai Semper által tervezett zsinagóga követett. Gottfried
Sempernek mind az alaprajza, mind pedig a metszete rendkívül nagy hatással lesz a XIX.
századi kupolás zsinagógákra, de Magyarországon először inkább a Kopp-féle nyolcszög
alaprajzú megoldás talál követőkre a győri és a Rumbach utcai zsinagógában.
A drezdai zsinagógát merészebben orientális tervek követték. 1840-től, IV. Friedrich
Wilhelm trónra lépésétől egészen az első reformtemplom felépítéséig Berlinben, 1853–54-ben,
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4.447

Mária eljegyzése, 1504, Raffaello,
Brera, Milánó
Raffaello képe Salamon templomának, azaz
a Sziklamecsetnek igen szabados újraértelmezése, melyben megismétlődik a centrális
alaprajz, a szélesebb földszinti árkádos rész,
a dob és a kupola.
Bethrothal of the Virgin Mary,
1504, Raffaello, Brera, Milan
Raffaello freely interpretes Solomon’s
Temple, i.e. the Dome of the Rock, adapting
the central plan albeit with a wider ground
floor with arcades, the tambour and dome.

4.448

Mária eljegyzése, 1500–1504, Perugino,
Caeni Múzeum
Perugino képe Salamon templomának,
azaz a Sziklamecsetnek kissé pontosabb
újraértelmezése, amelyben megismétlődik
a nyolcszög alaprajz, a szélesebb földszinti
rész, a dob és a kupola.
Bethrothal of the Virgin Mary, 1500–
1504, Perugino, Caen Museum
Perugino’s reinterpretation of Solomon’s
Temple, i.e. the Dome of the Rock, is more
faithful: it repeats the octagonal plan, and
ground floor with porticoes, the tambour
and dome.

4.449

Zsinagógaterve, 1837, E. Kopp
Kopp tervén visszaköszön Salamon temploma reneszánsz reprodukcióinak nyolcszög
alaprajza, de Perugino baldachinjaiból
tornyocskák lettek.
Project for as synagogue, 1837, E. Kopp
Kopp’s project is reminiscent of the
supposedly octagonal plan of Solomon’s
Temple, but Perugino’s baldachin’s grew
into towers.

4.450

A drezdai zsinagóga metszete,
1840, Gottfried Semper
Sempernél a nyolcszög csak a dobra és
a kupolára korlátozódik, de rokonságot
mutat Kopp tervével a kupola és tornyok
tekintetében.
The synagogue in Dresden,
1840, Gottfried Semper
In Semper’s design the octagonal plan
is limited to the tambour and dome,
but resembles Kopp’s project in terms of
towers.

4.451

A drezdai zsinagóga alaprajza
Kívülről a Kaiserdómokat idéző formák
mellett, illetve a belső bizantizálástól eltekintve az alaprajz új: a déli toronyban a női
karzatra vezető csigalépcső, az északiban
a betegeknek leválasztott rész és illemhely
(!) található. A tornyok között fűthető előcsarnok/tanácsterem van, majd a négyzet
alaprajzú imatér következik keleti bimával.
The synagogue in Dresden
In addition to the external forms resembling
Kaiserdoms and Byzantine elements in
the interior, the plan is new: the southern
tower contains spiral stairs to the gallery,
the northern houses toilets (!) and places for
the sick. Between the towers is the heated
lobby/assembly room, and finally the prayer
room on a square plan with an eastern
bimah.

18

Synagogen in Berlin. Teil 1. Zur Geschichte
einer zerstörten Architektur, Verlag
Wollmuch Arenhövel, Berlin, Berlin Museum,
1983, 75.

4.449

4.448

4.451
4.450

a reformrabbik ösztönzésére egy sor terv látott napvilágot, amelyek a zsidók egyenjogúsítását voltak hivatottak demonstrálni. Ezeknél fokozatosan bontakozott ki a bizáncias központi kupolás alaprajz.18
A XIX. század eklektikus szelleme könnyen váltott a *UDĀDQLFD típusú zsinagógától a San
Vitale típusúra, ami viszont funkcionális szempontból kevésbé volt megfelelő, ami a két
magyarországi épületnél is nyilvánvaló.
A San Vitale vagy aacheni típus megtestesítője a már említett pályázatsorozat 1848.
januári Schalmachei jelszavú pályamű, amelynek alaprajzában azonban felfedezhető
a Sziklamecset is. Számos vonását látjuk viszont a győri és a Rumbach utcai zsinagógákon.
Pusztán négy évvel később – még mindig a nagy németországi áttörést, az Oranienburgerstrassei zsinagógát megelőző években – látjuk az első arabos változatát ennek a típusnak
a „Wir Menschen sind ja aller Brüder” jelszó alatt, amelybe nyilván a muzulmánokat is
beszámították. A korábbi schilleri „alle Menschen werden Brüder” gondolatnak íme megszülettek az első építészeti változatai, és nem véletlenül a reformzsidóság szárnyai alatt.
A győri zsinagóga másfél évtizedes távolságban követi a „Wir Menschen sind ja aller
Brüder” jelszavú pályaművet. A merész hagymakupolás keleties tervet egy visszafogottabb
és nyugatiasabb verzió követte, amelyet 1868 és 1870 között épített Benkó Károly. Ez a verzió alaprajzát tekintve erősen emlékeztet a már említett németországi pályaműre.
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4.452

E. Römer zsinagógaterve,
1848. januári pályamunka
Míg Sempernél a bizantizálás a belsőre
korlátozódik, Römernél már a külsőt is
uralja. Römer terve kívülről a kupolákat
tekintve hasonlít egyes bizánci templomokhoz (&Q@Ĵ@MHB@, Szerbia). A bizáncias tornyok
között Rundbogenstil falszakaszokkal
találkozunk.
Römer, entry 1848 January
While Semper limited Byzantine elements
to the interior, Römer lets them extend to
the exterior. In its outline, Römer’s project
resembles certain Byzantine churches
(&Q@Ĵ@MHB@, Serbia), but many architectural
details are period German Rundbogenstil.

&Q@Ĵ@MHB@ (Szerbia), 1313–15
E bizánci séma a felvilágosodást követő zsinagógaépítészetben visszaköszön. Ennek az
ortodox templomnak az érdekessége, hogy
a lépték független reprodukciók sora: a kétszeresre, háromszorosra dagasztott belgrádi Szent Márk-templom, és a kolosszális Sveti Sava betonkatedrális. Hasonló léptékfüggetlenség tapasztalható e zsinagógatípusnál is.
Monastery church, &Q@Ĵ@MHB@©Serbia), 1313–15
This pentirygion Byzantine scheme
reappears in synagogue architecture after
the Enlightenment. Even in Orthodox
Church architecture the form resurfaces
in enlarged versions, such as in St. Mark‘s
Church (1931–1940) and the colossal
cathedral of St. Sava, both in Belgrade
(1936–2000). Similar scale-neutral
reproductions occurred in synagogues.

4.453

4.453© Kolostortemplom,

4.454

4.455

4.454

1848. januári pályamű, építésze
ismeretlen, mottó: „Schalmachei”
Az épület a győri, illetve a Rumbach utcai
zsinagógák előfutárának is tekinthető, de
funkcionális elrendezése azokétól szerencsésebb, miután az aron nincs egy szűk falfülkébe száműzve, mint a Rumbach utcai
Otto Wagner-zsinagóga esetében.
Entry, January 1848, unknown
architect, motto: “Schalmachei”
This project is a predecessor of the
synagogue in Győr and the one in
Budapest’s Rumbach Street, but with a
better functional scheme than the latter
– the Ark here is not shifted away into an
unfortunate exedra.

4.455

Az 1852-es februári pályázat 1500 férőhelyes
zsinagógát írt ki. Szerző: Muyschel,
jelszó: „Wir Menschen sind ja aller Brüder”
Az épület továbblépés Semper drezdai zsinagógáján, és a bizáncias illetve San Vitale
típusú zsinagógákon, mivel sokkal nyíltabban vállalja az orientális formanyelvet.
Alaprajzilag nem nyújt újat. Ebből a formából keletkezik majd a nagy nürnbergi és
a nagyváradi neológ zsinagóga.
Entry for a synagogue for 1,500 seats,
February 1852, Muyschel, motto:
„Wir Menschen sind ja aller Brüder”
This is a step further from Semper’s
synagogue in Dresden, i.e. the San Vitale
type Byzantine/Rundbogenstil mixtures,
because it overtly deploys oriental
language. In terms of plane there is no
innovation, but its form had a major
influence on the great synagogue in
Nuremberg and later in Nagyvárad.

4.456
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A győri zsinagóga terve, 1866–70,
Benkó Károly
Benkó Károly pályaműve merészen vállalja
a keleties stílust és a bizánci elrendezést:
a központi hagymakupolát négy kisebb
veszi körül. A nyolcszög alaprajzú tömeg
hivalkodóan emelkedett volna ki az egyemeletes iskola tömegéből, illetve a városszövetből. Figyelemre méltó, hogy a zsűri és
a bécsi Építész és Mérnök Egylet támogatott
egy ilyen radikális megoldást.
The synagogue in Győr, 1866–70,
Károly Benkó, project
Károly Benkó’s competition entry boldly
embraces oriental style favouring it to a
Byzantine arrangement: four little onionshaped domes surround a large one.
The octagonal mass would have towered
boldly out of the two-storey-high school
building and the urban fabric. Curiously the
architectural association supported this
entry.

4.457

A győri zsinagóga, fotó a XX. század elejéről
A megvalósult épület visszafogottabb, formavilága inkább romantikus, mint keleties. A korábbi hagymakupola nyolcszög
alaprajzú, ami keresztény templomoknál
is használatos kupolává szelídült. Mégis ez
az első bizánci templom típusú zsinagóga
a történelmi Magyarországon, ha nem számítjuk Feszl Frigyes megvalósíthatatlan
Dohány utcai zsinagóga pályaművét.
The synagogue in Győr, photograph 1900
The realized building is much more
restrained: bold orientalism was tempered
into Romantism with slight oriental
features; the former onion-shaped dome
became more western, Christian; height
was reduced. Still, this is the first Byzantine
church type synagogue, if Fritz Feßl’s initial
design for the Dohány Street Synagogue is
discounted.

Győr
A zsinagóga kupolás, függőleges dinamikájú tömegéhez két vízszintes tömeg kapcsolódik
– hitközségi irodák illetve az iskola – amelyekkel az előbbi U alaprajzú kompozíciót alkot
egy, az utcától kerítéssel leválasztott előudvart zárva közre. Ebből az előudvarból lépünk be
a zsinagógatérbe. A főépület itt-ott orientalizáló romantikus formanyelvétől eltérően a járulékos épületek a nyugati romantika világából építkeznek: a földszinti ablakok szegmensívekkel, az emeletiek félkörívekkel zárulnak.
A győri az egyik első nagyméretű és teljesen különálló zsinagóga a monarchiában, ami
nem egy utcasorban jelenik meg félig szabadon, mint a bécsi Tempelgassei, vagy teljesen szorosan a házak sorába integrálva, mint a Dohány utcai zsinagóga. Prominenciája mindmáig
fennmaradt, de az 1927–28-as években végrehajtott, keleti irányba történő bővítés, amellyel
növelték a kapacitást – téli imaház, szélesebb lépcsőházak stb. –, elrontotta a korábbi feszes
bizánci kompozíciót. Ironikus, hogy az új tornyok süvege a régiek inkább hagymaformájú
süvegétől eltérően kifejezetten bizánci, a görög illetve szerbiai középkori bizánci templomokéra (*UDĀDQLFD) emlékeztet.
A külsőn, a város felé néző részeken a keleties stílusnak kevés nyoma van: a késő romantikus
építészet nyelvén hirdeti az épület az asszimilációs programot – a zsidók izraelita magyarok.
Ám a külvilág számára kevéssé látható, a court d’ honneur-ra néző főbejárat már keleties elemeket is tartalmaz: arabos díszítés ékesíti a férﬁak félköríves boltívvel záródó bejáratát.
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4.459

4.460

4.459

A győri zsinagóga, az eredeti
állapot alaprajza
A földszint külső kontúrja négyzet alaprajzú,
majd az első karzat magasságában függetlenednek egymástól az imatér oktogonális
tömege és a szintén nyolcszög alaprajzú
tornyok. A tornyokban található a négy lépcsőház, amelyek a nők karzataira vezetnek.
The synagogue in Győr, plan
The outlines of the ground floor create
a square, and at the height of the first
gallery the octoganal prayer room and
also octagonal towers disunited from
each other. The towers contain the four
staircases that lead to the two galleries.

4.458

A győri zsinagóga, 1927–28-as bővítés
Az 1927–28-as bővítés megfosztotta a zsinagóga tömegét kettős tengelyszimmetriájától, az új bizantizáló toronyvégek elütnek
a régiek romantikus formavilágától.
The synagogue in Győr,
extension of 1927–28
The extension deprived the synagogue
of its second axis of symmetry, since the
new Byzantine spires clash with the old
Romantic ones.

4.460

A győri zsinagógához
kapcsolódó iskolaépület
A zsinagóga függőleges tömege az iskolaszárnyak vízszinteséhez kapcsolódik.
The synagogue in Győr
The vertical volume of the synagogue
is linked to the horizontal shape of the
school.

A zsinagóga belseje viszont keleties elemeket is tartalmaz – olyan kettősség ez, amely
vagy harminc évvel korábban jellemezte Gottfried Semper drezdai zsinagógáját.
A félköríves ablakok, és a rózsaablakok keletiességet nem sejtetnek, de az imaterem belső
térhatárolói, a karcsú öntöttvas oszlopokból kinövő és az Alhambrát idéző boltívek a második karzat fölött keletiesek. Keleties a síkszerűen tartott falsíkok díszítéssel való keretezése
és az ablakok keretezése is, valamint a kupola alatti tagozat is. A kupolát belülről kékre festették, amelyen arany csillagok láthatók, egészen a lanternát keretező falfestésig.
Keleties a frigyszekrény is, amely felett elhúz a második karzat – az első megszakad
a frigyszekrény félmagasságánál. A frigyszekrény mellett és felett helyet foglaló hölgyek látványa kissé szokatlan és erősen ellentmond a zsidó hagyományoknak, hogy a nők elvonják
a férﬁak ﬁgyelmét a szertartásról, különösen akkor, ha a tér fókuszában vannak. Ez az alkalmatlanság a nyolcszög alaprajzból adódik, és magyarázza, hogy ez a forma miért olyan ritka
a zsinagógák történetében. Utóbb, a Rumbach utcában Otto Wagner megpróbálta kezelni
ezt a konﬂiktust: a frigyszekrényt kitolta az oktogonális térből egy kitüremlésbe, itt viszont
a sugarasan elvágott karzat lóg be előnytelenül a belső térbe és idegenedik el a frigyszekrény a belső többi részétől. A Rumbach utca zsinagógától eltérően Győrött a térélmény teljes, viszont az említett funkcionális probléma súlyos, még azért is, mert emberek vannak
a frigyszekrény felett.
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4.461

Míg Wagner esetében a szűk telek határozta meg, a központi alaprajzot, Győrőtt, ahol
igazán sok hely volt, ez szabad választás eredménye. Valószínű, hogy szempont lehetett
a városképi megjelenés: noha a zsinagóga messzebb esik a szigorú városközponttól, a magas
kupolával városképi elemmé válik.
A neológ rítusnak megfelelően a bima a frigyszekrény előtt található és a karzat megoldása szerencsésebb, mint utóbb Wagner zsinagógájánál. Viszont a második karzat áthalad
az aron fölött, ami nem tekinthető sikeresnek.
Rövid idő elteltével épült a Rumbach utcai zsinagóga (lásd részletesen a pesti esettanulmányt), amelynél a bifokális elrendezésnek nem igazán felel meg a nyolcszögletű alaprajz.
Tipológiai szempontból ez az épület csak feltételesen sorolható a bizánci kategóriába, mivel
külső megjelenési formáját tekintve városi palota.
A két korai nyolcszög alaprajzú és központi hatású zsinagógát követő nagyszámú
magyarországi zsidó templom alapvetően más fejlődési sémát követ, és inkább vezethető le
a Semper-féle drezdai zsinagóga elrendezéséből, mint a két hazai példából. Ahogy azonban
az idő telt, ez a típus is domesztikálódott, és kis túlzással éppúgy magyar típusnak tekinthető, mint a protestáns templom típusú zsinagóga. A domesztikálódás igen direkt példája
egy következő, viszonylag korai centrális magyar zsinagóga, a nagyváradi neológ templom,
amely a nürnbergit követi.
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4.461

A győri zsinagóga főbejárata
A zsinagóga főbejárata az utcától kerítéssel
elválasztott impozáns udvarból nyílik.
The synagogue in Győr, main entrace
One enters the synagogue from an imposing
courtyard fenced off from street.
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a Győri zsinagóga
The synagogue in Győr

4.462

A győri zsinagóga részlete
A város felé néző részek romantikus formavilággal tűnnek ki.
The synagogue in Győr
The part of the synagogue facing the town
presents Romantic elements.

4.463

A győri zsinagóga bejáratának részlete
A zsinagóga főképp a főbejáraton tetten
érhető romantikus formavilága révén
keletiessé válik. Itt már főképp „izraeliták”
járnak, akiket ekkor Európában ázsiainak
tartanak.
The synagogue in Győr, entrance
The synagogue’s predominantly Romantic
language shifts to oriental around the
entrance, as it serves the Israelites, the
“Asians of Europe.”

4.464

A győri zsinagóga belseje
A nyolcszög alaprajzból és a sarki tornyokból
adódóan a nyolcszög négy oldalán egy-egy
nyílás található, ami egyben az égtájakat
is jelzi. Az első női karzat magasságában
keleten és nyugaton ablakok, a második
magasságában minden oldalon rózsaablak
biztosítja a természetes fényt.
The synagogue in Győr, interior
Due to the octagonal plan and corner
towers, there are windows on four sides,
indicating the cardinal directions. Daylight
is provided by windows to the south and
north on the level of the first gallery, and
by rose windows, each on every side, on the
level of the second gallery.

4.462

4.463
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4.465

4.465

A győri zsinagóga belseje, archív
fotó a századforduló korában
A rózsaablak előtt volt az orgona, ezáltal
a keleti irányba forduló híveket nem vakította a beeső természetes fény és mégis
a belső kommunikált Jeruzsálemmel.
The synagogue in Győr, photograph 1900
The organ stood in front of the eastern
rose window, protecting worshippers
from sunlight, while still allowing
communication with Jerusalem.

4.466

A győri zsinagóga belseje
A tartószerkezet vegyes: belül öntöttvas
oszlopok tartják a faszerkezetű karzatokat
és a kupolát, kívül pedig tömör falak.
The synagogue in Győr
The bearing structure is mixed: cast iron
columns and perimeter walls carry the
galleries and the dome.

4.466
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4.467

A győri zsinagóga belseje
A mennyezetre pillantva visszaköszön a
nyolcszög alaprajz, amely visszavezethető a
jeruzsálemi Sziklatemplomig (Omar mecsetig), a ravennai San Vitaléig illetve Nagy
Károly koronázó kápolnájáig Aachenben.
Mind egyik utalás a zsidók kettős – nyugati
és orientális – kötődésének korabeli koncepciójára.

The synagogue in Győr
Looking to the ceiling, one realizes the
octagonal plan, derived from the Dome
of the Rock or San Vitale in Ravenna or
Charlemagne’s coronation chapel in Aachen,
all hinting at a period concept of the
dual identity of the Jews – oriental and
occidental.
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4.468

A győri zsinagóga frigyszekrénye
A frigyszekrény a belső legkeletiesebb
eleme – megszakad nála az első női karzat
és így jön létre a bejárattal együtt egy
enyhe nyugat–kelet tengely. A felújításnál
a bima elmaradt, mivel az épület galéria,
a Vasilescu-gyűjteményt tartalmazza a legnevesebb magyar zsidó művészek alkotásaival.
The synagogue in Győr
The Ark is the most oriental part of the
interior – and interrupts the first gallery,
while the entrance creates a slight
east-west axis. The bimah has not been
restored, as the building is a gallery. It
houses the Vasilescu collection of paintings,
created mainly by Jewish artists.

4.469

A győri zsinagóga belseje, eredeti festés
A felújított festés eltér az eredetitől. A legszembeötlőbb az eget jelképező födém
kékje, amely világos volt, mint majdnem
minden korabeli zsinagógáé és nem drapp,
mint most. Barna is kevesebb volt eredetileg és a fémelemeket nemigen festették sötét barnára a XIX. században, hanem
zöldre illetve kékre, mint itt.
The synagogue in Győr,
original wall painting
New wall painting differs from the original,
most notably in the light blue, representing
the sky, as with other synagogues, which
is now painted drab. Brown was also used
more sparingly than today – metal parts
were painted either green or blue, as in
this image.

4.470

A győri zsinagóga belső részlete
Keleties fejezetekben végződtek az öntöttvas oszlopok.
The synagogue in Győr
Cast iron columns end in oriental capitals.

4.471

A győri zsinagóga belseje, mai festés
Az eredeti formákhoz közel álló, de színeiben eltérő a födém festése.
The synagogue in Győr
New painting is close to the old in pattern,
but not in colour.

4.472

A győri zsinagóga belseje, mai festés
A korabeli festéstől színeiben elütő a falfestés a frigyszekrény körül.
The synagogue in Győr
A new, unauthentic wall painting around
the Ark.

4.468

4.469
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4.471

4.472

4.473

A Rombach (ma Rumbach) Sebestyén
utcai zsinagóga alaprajza, Pest,
1872, Otto Wagner
A frigyszekrény elhelyezése kevésbé
szerencsés, mint Győrött, és az egész belső
nem annyira egyértelmű: a nyolcszög itt is
alaptéma, de a keleti és nyugati kiteresedés
hosszanti karaktert visz a belsőbe, és a
frigyszekrényt elidegeníti attól. A bima sem
követi a nyolcszögletű alaprajzot, ami annál
feltűnőbb, mivel gyakran téglalap alaprajzú
zsinagógákba is oktogonális bimát helyeztek. Az épület rendkívüli jelentősége inkább
stílustörténeti, mivel kapocs a keleties stílus és a szecesszió között.
The Rombach (today Rumbach)
Sebestyén Street synagogue,
Pest, 1872, Otto Wagner, plan
The position of the Ark is less successful
than in Győr and the whole interior is not
so unanimous: although also built upon an
octagon plan the east and west extensions
create a longitudinal character and
alienate the Art from the bimah. The bimah
is rectangular in an octagonal space. The
significance of the building is stylistic and
historical: on this oriental style building
some roots of Otto Wagner’s Sezession can
be discerened.

4.474

A nagyváradi (Oradea, Románia) Ción
templom a városképben, 1878, Busch Dávid
Domináns kupolájával a romantikus és
keleties épület a folyópart meghatározó
elemévé vált, éppúgy, mint a gazdaságilag
és kulturálisan jelenlevő izraelita népesség, amely az összlakosság több, mint egynegyede volt.
The Zion Temple in Nagyvárad (Oradea,
Romania), 1878, Dávid Busch
The Romantic and oriental style building
with its prominent dome dominates the
townscape similarly to the economically
and culturally powerful Jewish population;
one fourth of the city’s inhabitants.

4.475

A nürnbergi zsinagóga, 1874, A. Wolff
E zsinagóga közvetlen előképe a nagyváradi
Ción templomnak. Utóbbi szerényebb léptékét és díszítését illetően, de városképi
jelentősége azonos. A váradi hitközség építészétől elvárta, hogy a nürnbergihez
hasonlót tervezzen.
The synagogue in Nurenberg, 1874, A Wolff
The Jewish Community of Nagyvárad asked
architect Dávid Busch to design a similar
synagogue to this, albeit smaller in size and
more modest in terms of decoration, but
with a similar urban prominence.

4.476

A nürnbergi zsinagóga a városképben
Az előképként szolgáló Nürnbergben az erősen keleties stílusú zsinagóga idegen test
a favázas németországi házak között.
The synagogue in Nuremberg
in its urban context
The prefugaration to Nagyvárad synagogue,
with its oriental style, presents a strange
sight set amidst timber-frame houses.

4.473

4.474

4.476

4.475
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