
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga rehabilitációja során újjáalakult, 
ugyanakkor többcélúvá is vált az eredeti zsinagógatér. Új belvárosi kulturális 
épület jött létre: az utcai szárnyban mobilan osztható közönségforgalmi terek 
alakultak ki, amelyek a nagy térhez is kapcsolódnak. A telek be nem épített, 
megmaradó kis része a létesítményen belülről és az utcáról is megközelíthető 
kert.
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A Budapesten élő ortodox zsidó közösség 1867-
ben meghívásos tervpályázat útján a fiatal Otto 
Wagner építészt bízta meg a zsinagóga terve-
zésével, aki Kallina Mór társtervezői közremű-
ködésével megalkotta a romantikus-eklektikus 
építészet egyik legkvalitásosabb mór-bizánci ih-
letésű építményét: ókori hagyományokat követ-
ve nyolcszögletű, centrális teret tervezett, mely-
nek középpontjában a tóraolvasó pultot helyezte 
el, körülötte a férfiak padsoraival. Az első eme-
let magasságában a női karzatokat alakították ki.  
A centrális térhez az utcai homlokzati oldalon, 
három szinten rabbilakások és oktatási helyisé-
gek épültek.

A templom 1941-ben a deportálandó zsidók 
gyűjtőhelye volt, ahonnan 20-30 ezer embert 
szállítottak el a megsemmisítés helyszíneire.  

A háborút sérülésekkel vészelte át, azonban a 70-
es években a használaton kívüli, sorsára hagyott 
épület kupolája beomlott. 1988-ban az Alba Regia 
Állami Építőipari Vállalat megvette az épületet, 
és elindította a felújítását. A vállalat csődbe jutott, 
és az épület visszakerült a hitközség tulajdonába.  
A műemléki kutatómunkát nagyban segítette, 
hogy a hitközség sok elkötelezett tagja az évtize-
deken át őrzött díszítőelemeket előhozta. A nagy 
alázattal és tapasztalattal építészek, belsőépíté-
szek, valamint restaurátorok által végzett mun-
kának köszönhetően, állami támogatással, a tér 
lenyűgöző élményét visszaállítva hitéleti és kul-
turális célra is alkalmas megoldást lehetett alkotni.  
Köszönet minden résztvevőnek!
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