
Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga helyreállítása 

A MAZSIHISZ tulajdonában és kezelésében álló egykori zsinagóga épületét 2017 és 2019 

között felújították, részleteit restaurálták, visszaállítva az építéskori használatra alkalmas 

tereket, egyúttal – a bima süllyeszthetőségével - lehetővé téve a fenntartást is segítő kulturális 

célú használatra is. Az épület megnyitását a kialakított múzeumi terek berendezését követően 

tervezik. 

A zsinagóga Otto Wagner bécsi építész tervei alapján 1873-ra valósult meg az 

Erzsébetvárosban, a pesti izraelita hitközség ortodox tagjai megbízásában, centrális 

elrendezésű imatérrel, az utcáról rejtve, egy többszintes utcai épületszárnnyal összeépítve. A 

romantikus stílusú, jellemzően tégla, kő és vakolat külső architektúra mögött a belső terek 

színvilága és díszítése az Alhambrát idéző iszlám mór stílusban épült. Az épületet a hitközség 

egészen 1959-ig használta, de miután a hívek száma lecsökkent és az épületet tovább 

fenntartani nem tudták, így az állami tulajdonba és kezelésbe került. Az amúgy is rossz 

műszaki állapot miatt az épület tovább pusztult. 

1989-ben privatizálták, új tulajdonosa a felújítást megkezdte, de a cég tönkrement és így félig 

készen ismét gazdátlanná vált. A MAZSIHISZ 2006-ban kapta vissza egy ingatlancsere útján, 

időszakosan használták is, és a tervezési munkákat is megkezdték. A Kőnig és Wágner 

építésziroda, Dávid Ferenc művészettörténész kutatási dokumentációja alapján készítette el a 

terveket, Baliga Kornél belsőépítész közreműködésével. Ez tette lehetővé a későbbiekben a 

korábban teljesen megsemmisült tórafülke építményének hiteles rekonstrukcióját is. 

A sikeres megvalósítást megalapozta, hogy a tervezők személye a hosszúra elnyúló 

előkészítés stádiumában nem változott, a restaurátori kutatások is megtörténtek és a tervezési 

koncepció lényegében nem változott, az építéskori térszerkezet megtartását tartották 

irányadónak. 

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-díjjal tünteti ki a Budapest 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga helyreállítását az épület példa értékű 
restaurálásáért, centrális terének kulturális hasznosítását is lehetővé tévő megoldásáért. 
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