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Előszó 

Az építészetről ill. épületekről létező legkorábbi emlékem, még gyerekszemmel a Pasaréti 
térhez és a napraforgó utcai villákhoz kötődik. Későbbi igen meghatározó élményeim azonban 
a ciszterek Szent Imre Gimnáziumához kapcsolódnak, s bár akkoriban úgy hiszem sohasem 
gondolkoztam el azon, hogy a markáns különbséget mutató épületek vajon hogyan lehetnek 
egy korszak alkotásai, azt hiszem, idejekorán megfertőződtem. A két világháború közötti 
korszak építészete, képzőművészete iránti élénk érdekldődést témavezetőm, Krähling János 
doktori kutatási témává változtatta, s ezért a mai napig hálás vagyok.  

Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette jelen disszertáció létrejöttét. 
Külön köszönet a családomnak, férjemnek és témavezetőmnek, az Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszék munkatársainak és barátaimnak. Köszönettel tartozom Sajtos Istvánnak, 
amiért soha nem tántorított el, ha szerkezeti kérdések mélyebb megértéséről volt szó, s amiért 
Vető Dániellel közösen dolgozhattunk és publikálhattunk. Vukoszávlyev Zoránnak, az 
inspiratív közös munkát, Neki köszönhetem a Csíky Balázzsal való fantasztikus közös munkát, 
melyet igyekszem ígéretemhez híven, immár egyedül, továbbvinni. Csíky Balázsnak, hogy 
rávilágított az egyháztörténetnek a művészettel foglalkozó szeletére, s hogy általa ismerhettem 
meg Balogh Margitot, aki oly kedvesen segített. Molnár Csabának, Sipos Andrásnak, Balogh 
Ágnesnek, hogy nem engedték, hogy ne fejezzem be. Kalmár Miklósnak azokat a szakmai 
beszélgetéseket, amik oly sokszor eszembe jutnak, s amelyekben nem volt rossz válasz és 
kérdés, s amelyeket már bánom, hogy nem vettem fel. Az egykori Építészeti Múzeum 
munkatársainak, de különösen Ritoók Pálnak és Prakfalvi Endrének, hogy számtalanszor 
segítettek kutatási kérdésekben. Garai Péternek és Bodó Péternek, akikkel számos ponton 
szerencsésen összetalálkozott a kutatás és megosztottuk egymás között a tapasztalatokat. 
Végül, de nem utolsó sorban Mózessy Gergelynek, akitől rengeteg segítséget kaptam a 
Prohászka-pályázat kapcsán. 

Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben egyre intenzívebb érdeklődés mutatkozik Magyarországon a két 
világháború közötti építészet kutatására, különös tekintettel a nemzetközi modern építészet 
irányvonalához kapcsolódó épületek részletes megismerésére, illetve a hazai modern 
kialakulásához vezető út feltárására. Az 1930-as évek építészete egy történelmileg rendkívül 
terhelt korszaknak, az első világháborút követő válságnak majd stagnálásnak lezárása. Ezen 
belül, horizontális tengely mentén vizsgálva, a templomépítészet, az országhatárokkal 
újrarendeződő egyházmegyék, egyházközségek területén valamint az ország belső részein a 
Trianon utáni magyar társadalom egyházi újjászervezésének színtere. Vertikálisan kutatva, 
pedig a növekvő városi közösségek, a városi perifériák látványos kiépülésének és 
urbanizációjának időszaka ez, melyben a templomépítészet jelentős identitásformáló erőként 
jelentkezett a különböző vallási felekezeteknél. A vallási megújulás az építészeti progresszió 
igényét is magával hozta, amely a hagyományok feltétlen tisztelete mellett az egyes vallási 
felekezeteknél eltérő elvi és gyakorlati háttérrel, de lényegében az 1920-as évek végétől 
jelentkezett. A korszak építészetéről, különösen annak egyházművészetéről alkotott összegző 
képünk számos új kutatási irányt jelöl ki, mivel a tudományos kutatásokban – az épületanyag 
rendkívüli gazdagsága és változatossága ellenére – ezidáig méltatlanul kevés figyelmet kapott, 
és sokszor még az alapkutatáshoz szükséges összegzések, adatok is hiányoznak.  
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A kutatási téma kijelölése és célja 

 
A világháborúk között eltelt évek, különösen az 1930-as évtized a koncepciók 

versengéséről ad többé-kevésbé hiteles keresztmetszetet. Ekkorra formálódik ki az egyházi 
életben, felekezetenként eltérő hangsúllyal és formában, az a progresszióra hajló igény, amely 
részlegesen bár, de lehetőséget ad egy új kibontakozására, az egyházi reprezentáció modern 
művészettel való támogatottságára. A vallási megújulás a társadalmi béke megteremtésének 
eszközét reformokban és csupán szellemi téren – a hitélet megújulásában – látta, ezért 
születhetett meg az 1930-as évek elejének templomépítő programja. Ezt a modernizációs 
útkeresést egyfelől – kiváltképpen a Római Katolikus Egyházban – korszerű egyházművészet 
létrehozására törekvő alkotók és a római iskola irányzatának követői, másfelől a nyugat-európai 
– elsősorban olasz, német, holland, továbbá francia – templomépítészet hazai követői 
határozták meg. Sajátos stíluspluralizmus jellemzi a vizsgált évtizedet, ahol a historizáló 
neoromán, neogótikus, neobarokk, neoklasszicista s a szecessziós tendenciák mellett megfér a 
népi-nemzeti, más néven magyaros, valamint a modernnek nevezett művészeti irány is, ami 
legszembetűnőbben az építészetben érhető tetten. Ennek a templomépítő programnak részeként 
jelentkezett az a funkcionalitást, a liturgiai igényeket kielégítő templomtípus, amely a 
hagyományok feltétlen tisztelete mellett egy ősi alaprajzi formát és térszervezést követ, illetve 
ültet át a korszak építészeti nyelvére: a centrális alaprajzú templom. A centrális alaprajzú 
templomok – rendkívül változatos térformálással – a korszakban sajátos elvi és gondolati 
háttérrel épültek a különböző felekezeteknél.  

Nagy kihívás előtt állunk, amikor kísérletet teszünk arra, hogy árnyaljuk e korszakról 
kialakult képet, s kutatásunk fókuszába nem kizárólag stílus, hanem alaprajzi formálás, 
térszervezés alapján választott templomépületeket állítunk. A két világháború közötti periódus 
templomépítészetének jellegzetes típusai a centrális szakrális épületek, amelyek csakúgy, mint 
az építészeti progresszió reprezentatív példái, az egyházaknál részben eltérő hagyományok, elvi 
és liturgiai mozgalmak kibontakozásával valósulhattak meg. Kutatásunk során a két 
világháború közötti korszak centrális szakrális épületeire helyezzük a hangsúlyt, s a három 
legnagyobb történelmi egyház1 esetében vizsgáljuk e típus alkalmazásának okait és 
lehetőségeit, minél szélesebb körben kiterjesztve, a nagyrészt feldolgozatlan tervekre, 
tervpályázatokra is. A templomok összesítését tekintve látható, hogy mindhárom egyháznál – 
különböző okból kifolyólag – de kimutatható a centrális, centralizáló alaprajzú templomoknak 
egy növekvő számú csoportja, ha a megelőző korszakok építkezéseivel összefüggésben 
vizsgáljuk. Ez az arány tovább nő, ha összegyűjtjük a centrális és centralizáló alaprajzú 
tervpályázati és meg nem valósult terveket. A kutatás kiindulási kérdése ezen alaprajzi és 
tértípusok létrejöttére és nagyszámú előfordulására fókuszál a két világháború közötti magyar 
templomépítészetet vizsgálva. Ebből következően pedig a lehetséges okokat és magyarázatokat 
keresve egy funkció és építészeti hagyomány alapú megközelítés segítségével egyházanként 
eltérő motiváció tárható fel. Végeredményben ezzel magyarázható, hogy a katolikus liturgia 
számára alapvetően kevéssé alkalmas alaprajzi típus, jellemzően centrális-kupolás 
megoldásban az épületek funkciójához kapcsolódóan került kialakításra.  

A templom ’funkcióját’ tekintve a liturgiához való igazodása elengedhetetlen, éppen ezért a 
megújuló, elsősorban társadalmi, közösségi igények mellett, korabeli forrásokra támaszkodva 
igyekeztünk bemutatni a különféle nézőpontokat, külön kiemelve azon szakaszokat, melyek az 
alaprajzi elrendezésre és a templom térszervezésére vonatkoznak. A templomépületek 
elrendezését, formáját, esetlegesen stílusát befolyásoló rendelkezések, iránymutatások és elvek 
mellett a tulajdonképpeni elméleti bevezetőként aposztrofálható szakaszban az építészeti, 

                                                      
1 Római Katolikus-, Református- és Evangélikus Egyház 
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funkcionális, szimbolikus és szerkezeti alapvetéseket gyűjtöttük egybe.2 Tettük mindezt annak 
érdekében, hogy kontextusba tudjuk helyezni a két világháború között épült centrális 
templomokat, felismerve, hogy az egyházi építészet egyfajta narratívaként olvasható, s ezekre 
az épületekre, elvekre és típusokra a későbbiekben, mint élő építészeti hagyományra 
hivatkoznak sokszor maguk a tervezők is, de elsősorban az egyházak képviselői, s látványos 
utalásként maguk az épületek. Törekedtünk arra, hogy megfelelő hangsúlyokat kapjanak a 
centralitás problémájának szerkezeti kérdései, hiszen ezek talán a legizgalmasabb szerkezeti 
kérdéskörét érintik az építészetnek: a boltozatok és kupolák építését, a térlefedés változatos 
megoldásait. Ebben a témakörben azonban számtalan további kutatás szükségeltetik az 
összefüggések megfelelő feltárásához, s az egyes épületek szerkezetének részletes 
vizsgálatához.  

Ahogyan a bevezetőben említettük, az egyre terebélyesedő városi közösségek, a világháború 
és a gazdasági válság terhei ellenére megnövekedett építési tevékenység szinte minden 
településen, ahol új templom építésébe kezdtek, szükségszerűen urbanisztikai kérdéseket vetett 
fel. A szerkezeti kérdésekhez hasonlóan önálló kutatás témája lehetne e gazdag anyag, ezért 
nem volt lehetőségünk az urbanisztikai vonatkozásokat részleteiben vizsgálni, ezért főleg a 
liturgiai és templomépítészeti elvekkel összekapcsolva – a templom külső formáját és 
elhelyezését illetően, valamint az új típusok – elsősorban nagyvárosi zártsorú beépítésben a 
városi térfalhoz igazodó épületek – esetében érintettünk urbanisztikai kérdéseket.  

A téma idő- és térbeli lehatárolása – vagyis az 1920-1944 közötti magyar templomépítészet 
vizsgálata – a két világháború közötti építészet esetében szervesen kapcsolódik a történelmi 
eseményekhez. A kezdő dátum 1920 a trianoni békeszerződés aláírásának éve, Horthy Miklós 
kormányzóságának, vagyis a Horthy-korszaknak a kezdete, míg 1944 Horthy lemondásával e 
korszak végét fémjelzi. Tekintettel arra, hogy e majd negyedszázad történelme rendkívül 
sokrétű, jelen kutatás során azon pontok kiragadására szorítkoztunk, amelyek közvetlenül 
befolyásolták az egyházakat, ill. azok építészetét, éppen ezért nélkülözzük a rövid történelmi 
összefoglalást.3 A téma kapcsán számtalan áttekintő és részletező tudományos igényű munka 
jelent meg az elmúlt évtizedekben, melyek összefüggéseiben képesek megvilágítani a korszak 
történelmét és társadalmi viszonyait, éppen ezért ezek kivonatolásától jelen szöveg keretei 
között eltekintünk. 

A térbeli lehatárolás kapcsán szükséges megemlíteni a jelen disszertáció mellékletét képező, 
de a kutatás gerincét nyújtó adatbázist, ami a három legnagyobb történelmi egyház 
templomépítészeti emlékeit tartalmazza, s melyben a teljesség igényével igyekeztünk 
összegyűjteni az 1920–1944 között épült templomokat, kápolnákat a Trianon utáni 
Magyarország területén.4 Az adatbázis elkészítése során a teljességre törekedve rendeztük 

                                                      
2 Ezt egészíti ki a II. sz. melléklet rövid összefoglalója. 
3 A korszak történelmére vonatkozóan számtalan tanulmány és könyv jelent meg, melyekből Romsics 2010 az 
egyik teljességre törekvő összefoglalás. 
4 Megépült és 1920–44 között tervezett és újépítésű templomépületek kerültek összegyűjtésre. Az adatbázisban 
szereplő adatok folyamatos pontosításra, ellenőrzésre szorulnak egy-egy újabb előkerülő forrás tükrében. Az 
adatbázisban eddig nem volt lehetőség az I. és a II. bécsi döntéseket érintő területeket megvizsgálni, ahogyan a 
jelen adatbázisba a zsinagógákat, ill. más felekezetek szakrális épületeit sem volt ezidáig lehetőség beépíteni. 
Ezekkel a kutatás jövőbeli szakaszában kívánunk foglalkozni. 
Az adatbázis összeállítása elsősorban a korabeli folyóiratok publikációin alapul (pl.: Magyar Építőművészet, Tér 
és Forma, Művészet, Magyar Művészet, napilapok, egyházi folyóiratok etc.). Ezek közül kiemelendő a 
Vállalkozók Lapja, ami folyamatos tájékoztatást adott a templomépítkezések állásáról. A három egyház esetében 
eltérő feldolgozottsággal találkozunk, hiszen míg a protestánsok két összefoglaló kötetben jelentették meg a 
korszak templomépítkezéseit (Kemény-Gyimesi 1944, Kováts J. István 1942) valamint a református templomokat 
Várady István míg az evangélikus templomokat Krähling János intenzíven kutatta, addig a római katolikusok 
esetében még a korszakban többször megjelenő Katolikus Almanachok sem szolgáltatnak adatot. Római katolikus 
templomok esetében ezért a katolikus.hu egyházmegyei adatbázisa is segítséget nyújtott, bár ez közel sem teljes, 
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egybe az épületeket és a kereshetőség szempontjából szükséges főbb adatokat, ám fontos 
megjegyezni, hogy az adatbázis csupán egy adott idő pillanatában ábrázolja a kutatás állását, 
hiszen folyamatosan bővül, ezáltal természetes módon felülírva önmagát. A három nagy 
történelmi egyház egy korszakban épült templomépületeit egymás mellé, párhuzamba állítva új 
következtetések levonására adott alkalmat. A jövőben azonban elengedhetetlen a téma 
kitágítása az összes egyház és felekezet templomépítészetére, amely ebben a korszakban 
számottevő volt. Jelen disszertáció keretei között tehát most e három egyház 
templomépítészetének két világháború közötti építészeti tendenciaváltozásaira fókuszálunk.  

Kutatástörténet és források 

A két világháború közé eső korszak karakteres időbeli lezárásokkal sajátos szigetet alkot 
a magyar építészet- és művészettörténet-írásban. A korszak recepciójának történetében mindkét 
szemlélet egyaránt megjelenik, és szakrális épületek lévén az egyháztörténeti, liturgiai 
szempontok is meghatározóak, ezért a nézőpontok egymás mellé állítása tűnt a legcélszerűbb 
megoldásnak a kutatástörténet vázolásánál.  

 A 20. századi magyar építészetről talán az egyik első, ám kevéssé részletező, összefoglalást 
– s ezáltal egyfajta szelekciót is végző csoportosítást – Merényi Ferenc 1970-ben megjelent A 
magyar építészet 1867–1967 című munkája adja.5 A korszak iránti intenzív érdeklődés azonban 
csak az 1980-as években alakult ki, amikor még eleven emlékezetben éltek a két világháború 
közötti korszak elismert építészei, akik közül jónéhányan állami tervezővállalatok 
munkatársaiként, vagy akár a műszaki egyetem oktatójaként a fiatal generáció szakmai 
tevékenységét is segítették. Ezek a folyamatok ösztönzőleg hatottak, elsősorban a harmincas 
évek építészetének feldolgozására, amit a szakmai szervezetek közül a történelmi múltja okán 
is említésre méltó Magyar Építőművészek Szövetsége6 által útjára indított szakmai folyóirat, a 
Magyar Építőművészet 1983/2-es tematikus (A harmincas évek című összefoglaló) lapszáma is 
igazol. A felelős szerkesztő Moravánszky Ákos volt, s a szerkesztőbizottságban ott találjuk 
annak a Ferkai Andrásnak a nevét, aki a két világháború közötti magyar építészet tudományos 
kutatásának hiánypótló lépéseit, a nemzetközi kapcsolódási pontok egyidejű feltárásával, és 
rangos nemzetközi publikálásával megtette, s aki azóta is a korszak elkötelezett kutatója. 
Számtalan könyve, könyvfejezete és cikke jelent meg az elmúlt évtizedekben, melyek többsége 
a 20. század magyar építészettörténetének kutatására, eszmetörténeti, szakma- és 
intézménytörténeti és műemlékvédelmi feltárására irányult. Ebből a hatalmas életműből 
kutatásunkhoz elsősorban a két világháború közötti magyar építészet tárgyköre kapcsolható. 
Elsősorban a progresszív irányzatok, a modern, továbbá az art deco, vagy a műemlékvédelem 
aktuális, ezen épületeket érintő kérdéseit összefoglaló cikkei relevánsak jelen téma 
szempontjából. Munkássága rendkívül széleskörű, s a korszak teljesebb megértéséhez művei 
elengedhetetlenek. Ezek közül most csak néhány kiemelésére van lehetőség. A főváros önálló, 
Buda (1995)7 és Pest (2001)8 kötetekbe rendezett inventáriumai korabeli források 

                                                      
ahogyan a miserend.hu adatbázis sem, s ezek adati sem mindig megbízhatóak. Katolikus templomok esetében sok 
esetben a stíluskritika is segítséget nyújtott.  
5 Merényi 1970 
Ennek a kötetnek átdolgozott kiadása jelent meg Déry Attilával közösen, ami olykor meglehetősen sommás, s ma 
már nem feltétlenül aktuális megállapításokat tartalmaz. Déry – Merényi 2000 
6 A szervezet 1902-es megalapítása, majd megszüntetése és újjászervezése után többszöri névváltoztatáson esett 
át, de e helyütt az alapításkori és a ma is használt névvel említjük. A szervezet történetéről lásd bővebben: Baku – 
Csernus 2012 
7 Ferkai 1995 
8 Ferkai 2001 



9 
 

megjelölésével elsődleges kiindulási pontként szolgálnak konkrét épületek esetében. Elméleti 
írásai – Űr vagy megélt tér – építészettörténeti írások (2003)9 – a szakmagyakorlás és 
szervezetek bemutatásától az identitás kérdésén és a nemzeti problematikáján át a modern 
építészetig vezetnek, s minden esetben korabeli forrásokba ágyazódnak. Végül, de nem utolsó 
sorban a korszak ismert és elismert építészeiről sok esetben fájdalmasan hiányzó monografikus 
művek sorát Molnár Farkas nagymonográfiájával gazdagította (2011).10  

Visszalépve a kezdetekhez, az összefoglalások sorához és az 1980-as évek tudományos 
diskurzusához, az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Magyar Művészet 1920–194511 
között című műve számtalan hasznos adatot és összefüggést tartalmaz, de a két világháború 
közötti magyar építészet máig talán egyetlen összefoglaló műve Pamer Nóra 1986-ban 
megjelent könyve.12 A korszak megítélése kapcsán talán nem túlzás azt állítani, hogy e kiváló 
mű megjelenése óta valójában nem sokat változott. Az általa főként stíluskritikai alapon 
felállított rendszer sok szempontból ma is megállja a helyét, bár sok esetben determinálta a 
későbbi kutatások irányát is.  

S végül, de nem utolsó sorban az összefoglaló művek sorát a Sisa József és Dora Wiebenson 
szerkesztette Magyarország építészetének története (1998) zárja, melynek vonatkozó fejezetét 
az említett Ferkai András írta.13 

Főként a római katolikus templomépítészet szempontjából meghatározó volt P. Szűcs 
Juliannának A római iskola működését feltáró monográfiája (1987),14 melyet elsősorban az 
intézmény történetének és a képzőművészeknek szentel, míg a római ösztöndíjas építészeket 
kevéssé tárgyalja. A római iskola egységes építészeti koncepciójának egy tulajdonképpeni 
építészeti iskolának létezését vagy kérdését a modern magyar katolikus egyházművészet 
körvonalazásával Gábor Eszter néhány évvel korábban A római iskola építészete című (1977)15 
cikkében vetette fel, majd ezt követően számos cikkében foglalkozott a korszakkal.16 Szintén 
az olasz-magyar építészeti kapcsolatokat vizsgálja Ordasi Zsuzsa több publikációjában.17 A 
Központi Egyházművészeti Hivatal (KEH) és Országos Egyházművészeti Tanács (OET) 
működése nagy szerepet kapott P. Szűcs Julianna munkásságában, kiegészülve a Városmajori 
templom építéstörténetével,18 P. Szűcs azonban sok szempontból egyoldalúan kezelte a 
forrásokat. Az elmúlt évtizedekben váltak kutathatóvá azok a források, amelyek a KEH és OET 
működésének komplexebb jellegű feldolgozását tették lehetővé, immár konkrét művek (Csíky 
Balázs és Baku Eszter egyházművészeti kérdéseket feldolgozó cikke19) és a meghirdetett Szent 
István és Szent Imre évek kapcsán (Bizzer István e témában megjelent cikkei20).  

Az építész monográfiák közül a teljesség igénye nélkül számos kötet az Akadémiai kiadó 
gondozásában az ’Architektúra’ sorozatban jelent meg (Árkay Aladár, Medgyaszay István, 
Kozma Lajos, Molnár Farkas, Málnai Béla, Lajta Béla)21, melyet a Holnap kiadó ’Az Építészet 
Mesterei’ sorozatában napvilágot látott további kötetei (Medgyaszay István, Lajta Béla),22 

                                                      
9 Ferkai 2006 
10 Ferkai 2011 és Ferkai 2011/2 
11 Kontha 1985 
12 Pamer 2001 
13 Sisa – Wiebenson 1998 Továbbá Szalai András írásai a népiesség témakörében igen izgalmas iránya a 
korszaknak: Szalai 1987 és Szalai 1989 
14 P. Szűcs 1987 
15 Gábor 1977 
16 Gábor 1984 
17 Ordasi 1994 és Ordasi 2010 
18 P. Szűcs 1974; P. Szűcs 1977; P. Szűcs 1977/2; P. Szűcs 1981 
19 Baku – Csíky 2012 
20 Bizzer 2007 
21 Dercsényi 1967; Kathy 1979; Mendöl 1979; Beke – Varga 1968; Gábor 1972; Mezei 1987. 
22 Potzner 2004; Gerle – Csáki 2013 
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Mendöl Zsuzsanna pécsi kutatásaihoz kapcsolódóan Forbát Alfréd23 és a már említett, ezen 
monográfiák terjedelmét messze meghaladó Molnár Farkas nagymonográfia követett.24  

A kutatás során a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményének forrásközlő kiadványai – a 
Lapis Angularis sorozat – illetve kiállítási katalógusai többek között Ritoók Pál, Prakfalvi 
Endre, Hadik András, Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág szerkesztésében néhány kiemelkedő 
építészegyéniségről máig egyedüli összefoglalásnak tekinthetők (Weichinger Károly, 
Rimanóczy Gyula vagy id. Kismarty Lechner Jenő és Kismarty-Lechner Lóránd).25 

A Római Katolikus Egyház két világháború közötti története, sajtója, a hercegprímások 
tevékenysége, ill. a zsinatok, forrásközlések esetében Gergely Jenő, Balogh Margit, Mózessy 
Gergely, Klestenitz Tibor, Tengely Adrienn és Csíky Balázs munkásságát szükséges kiemelni, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi 
Intézetének A katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon 1790–2010 kutatócsoportját 
megemlíteni.26 

Kifejezetten a centralitás építészeti hagyományáról, a hazai centrális templomokról 
átfogó értékelés ezidáig nem született. Részleteiben azonban számos emlék feldolgozása 
készült el, kezdve a barokkal és Aggházy Mária a Magyar Mérnök- és Építész Egyletben 
megjelent Centrális barokk-templomok a Dunántúlon című cikkével (1940)27, melyet a 
középkori körtemplomok és rotundák építészeti és régészeti jellegű munkája követett, elsőként 
Gervers-Molnár Vera 1972-ben megjelent A középkori Magyarország rotundái28 című 
könyvével. E két mű jól kijelölte a centrális épületek kutatásának irányát, mely főleg a 
barokkhoz (Kozák Károly,29 Kelényi György,30 Nagy Gergely Domonkos doktori disszertációja 
és kapcsolódó publikációi31) ill. a középkori templomokhoz, vagy klasszicista 
templomépítészethez kapcsolódott. A fent ismertetett cikkek és szakirodalmak nagy része közöl 
centrális vagy centralizáló terveket, s jellemzően elkülöníti őket a longitudinális térszervezésű 
templomoktól, de legtöbbjük a hazai példákat említve sommás megállapítással nem 
jellemzőnek, vagy idegennek32 titulálja a térformát vagy egyszerűen nem helyezi kontextusba, 
s mint egyedülálló érdekesség említi. 

A kutatás során jól elkülönülnek a protestáns, főként református és evangélikus, 
centrális templomok, így az ezekre vonatkozó recepció is szükségszerűen önállóan értékelendő. 
Református templomépítészet kérdésében Várady József átfogó munkásságát kell első helyen 
említeni.33 A világháborúk közötti protestáns építészettel vagy annak meghatározó 
előzményeivel elsősorban Borsos József kapcsán Rácz Zoltán, átfogó jelleggel Lőrincz Zoltán, 
s az előzmények, hatások tekintetében Krähling János, Róka Enikő műveit kell kiemelni, illetve 
Sándy Gyula kapcsán még Bodó Péter kutatásait említeni. Szükséges megjegyezni, hogy a 

                                                      
23 Mendöl 2008 
24 Bár monográfiának nem nevezhető, hiánypótló jelentőségű cikkek jelentek meg Árkay Aladár és Bertlan 
kapcsán Csáki Tamástól, Árkay Bertalan háború utáni munkásságáról Vukoszávlyev Zorán és Urbán Erzsébet, 
valamint Lantos Edit, Weichinger Károly kapcsán Prakfalvi Endre, valamint két önálló cikk formájában Baku 
Eszter tollából. Csáki 2008; Vukoszávlyev – Urbán 2016; Prakfalvi 2016; Baku 2015/2; Baku 2016/2 
25 Lapis 1995; Lapis 1998; Lapis 2002; Sándy 2005 továbbá Weichinger-Rimanóczy katalógus 1994; Kismarty-
Lechner katalógus 1991 
26 Balogh – Varga – Vértesi 2014 továbbá Mózessy 2016; Tengely 2016; Zakar 2016; Bakó 2017; Damásdi 2017; 
Lénár 2017;  
27 Aggházy 1940 
28 Gervers-Molnár 1972 
29 Kozák 1984; Kozák 1976 
30 Kelényi 1998 
31 Nagy 2014 
32 Levárdy 1982, 169. 
33 Várady 1987; Várady 1989; Várady 1991; Várady 1991/2; Várady 1993; Várady 1994;  
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protestáns elméleti munkák szinte mindegyike külön kiemeli a centrális térformálást, és annak 
gyökereit, párhuzamait is igyekszik feltárni.34   

A korszak legfontosabb református templomépítészeti összefoglalását, jelen kutatás egyik 
alapvető szakirodalmát, a Kováts J. István szerkesztette két kötetes 1942-ben megjelent Magyar 
református templomok35 című műve adja, míg evangélikus részről a hasonló igényességgel 
elkészített, Kemény Lajos és Dr. Gyimesy Károly szerkesztette 1944-ben megjelent 
kézikönyv36 szolgált alapul. A Friedrich Lóránd által jegyzett újkori evangélikus templomokat 
feldolgozó fejezet egyedülálló tipológiai csoportosítást kísérelt meg, melyben külön hangsúlyt 
kapnak a centrális épületek az Il Gesú típusú itáliai, a bazilikális ókeresztény, és a szintén 
centrális hagyományokkal rendelkező német, Leonhard Christoph Sturm hatását mutató minták 
mellett. Mindemellett az egyes templomok ismertetésénél mind Győry Aranka37 mind Friedrich 
Lóránd38 kitüntetett figyelmet szentelt a centrális kontra longitudinális/oblungum típusok 
elkülönítésének.  

Bár a magyar protestáns templomokat feldolgozó szakirodalmak érintik a centralizáló 
tendenciákat, mégis aránylag kevésnek mondható a kifejezetten e témával foglalkozó 
tanulmányok száma. A téma önálló létjogosultságát bizonyítja, hogy az 1992-ben megjelent 
Evangélikus templomok Magyarországon39 összefoglaló jellegű kötetben Winkler Gábor 
tanulmányában önálló fejezetet szentel a centrális templomoknak, ezáltal megalapozva a két 
világháború között épült központosított elrendezésű templomok kutatását:  „A két világháború 
között megsokasodó példákból úgy tűnik tehát, hogy a centrális térépítés – kihasználva e 
térforma eszmei-művészi és gyakorlati-használati értékeit – a hosszházassal azonos 
jelentőséget kapott.”40 

Pecz Samu Fazekas (ma Szilágyi Dezső) téri temploma kapcsán a téma kiemelkedő kutatója 
Róka Enikő,41 a centralizáló tendenciákat vizsgálta a protestáns templomépítészetben az I. 
világháborút megelőző korszakban. Művének alapja Schulek Frigyes és Pecz Samu írásai az új 
típusú centrális sokszögű templomokról olyan konkrét példákon bemutatva, mint Szeged vagy 
Debrecen. A korszak centrális evangélikus templomépítészetét változatos alaprajzi formák 
jellemzik, amelyek különféle építészeti hagyományokban gyökereznek, így ezek felvázolása 
elengedhetetlen a típus jobb ismeretéhez. Az egyik legkedveltebb centrális alaprajzi forma, a 
görög kereszt evangélikus templomépítészeti alkalmazásának körülményeit és elterjedését 
vizsgálja Krähling János és Nagy Gergely Domonkos, A késő barokk görög kereszt alaprajzú 
evangélikus templomok Magyarországon42 című tanulmánya. Jelen korszakot is érinti 
Vukoszávlyev Zorán 2012-ben megjelent áttekintő cikke, melyben a magyarországi centrális 
templomokat kronológiai sorrendben 1900-2010 között tárgyalja, egyfajta kortárs építészeti 
megközelítést adva e témának. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Karának hallgatói a Szakrális építészet című kurzus keretében évekre 
visszatekintve mérnek fel a korszakhoz kapcsolódó, kiemelkedő épületeket, s a Reformáció 
Emlékév kapcsán egy teljes szemeszter a 20. századi protestáns templomokra fókuszált. 
Részben ebből kiindulva, Hevér Dominika és Gál Szabolcs hiánypótló építészeti felmérésekkel 
gazdagította a két világháború között épült református templomairól alkotott képünk.43 

                                                      
34 Rácz 1990 és Rácz 2015; Róka 1996; Lőrincz 2000; Krähling 2008; Krähling 2008/2; Krähling – Nagy 2009 
35 Kováts 1942 
36 Kemény – Gyimesi 1944 
37 Győry 1944 
38 Friedrich 1944 
39 Winkler 1992 
40 Winkler 1992, 19. 
41 Róka 1996 
42 Krähling – Nagy 2009 
43 Gál Szabolcs – Hevér Dominika: „Az Úr asztala köré gyűlvén” – Tiszáninnen és Tiszántúl két világháború 
között épült református templomai és Gál-Hevér Dominika: „Közösségben az Úr asztalánál” – Református 
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A kutatás során kiemelt figyelmet fordítottunk a forrásgyűjtésre. Ebben az értelemben 
természetesen megépült épület esetén maga az épület elsődleges forrásnak minősül, s minden 
esetben ezt igyekeztünk kiegészíteni levéltári, tervtári forrásokkal, plébániák gyűjteményével, 
helytörténeti forrásokkal és a korabeli sajtó minél szélesebb körű feltárásával. Szükséges 
megjegyezni, hogy a kutatást rendkívüli módon megnehezítette, az irat- és tervanyagok 
szétszóródása, gyakori megsemmisülése. Olykor csak egy-egy folyóirat hasábjairól értesülünk 
egy-egy tervpályázatra benyújtott tervről. Általános tendenciaként elmondható, hogy eredetileg 
a templomok kivitelezési tervdokumentációja megtalálható volt a plébániákon/lelkészségeken, 
ill. az engedélyezési eljárást végző illetékes hatóságnál, azonban az előbbiek legtöbbször 
megsemmisültek, utóbbiakat szerencsésebb esetben megyei levéltárba helyezték s ezáltal 
kutathatóvá váltak. Külön nehézség, hogy a felekezetenként eltérő szervezeti felépítési 
struktúra a folyamatosan változó intézményekkel, sokszor teljes gyűjtemények egymásba 
olvasztásával, s a digitalizálás ám olykor a katalogizálási folyamatok teljes hiányával még 
inkább megnehezíti egy-egy épület vonatkozó terveinek felkutatását.  

Összegezve tehát, bár első olvasatra azt merné feltételezni a gyakorlott kutató, hogy a 
korszak időben aránylag közeli mivolta segítség a kutatás folyamán, s bővelkedik irat- és 
tervanyagokban, a tapasztalatok azt mutatják, hogy amint a kutató kilép a főváros vagy a 
nagyvárosok reprezentatív megrendeléseinek kutatásából, akkor akár egy már kanonizált 
építész megvalósult alkotásai keserves utánajárást követően is rendkívül hiányosak, éppen ezért 
a disszertáció forrásgyűjtésre vonatkozó része folyamatosan bővül, s bővítésre szorul. 

Végezetül néhány szót érdemes szólni a disszertáció és mellékleteinek felépítéséről, a 
hivatkozások rendszeréről. A disszertáció képanyaga szövegközi képek formájában jelenik 
meg, minden esetben megjelölve a források pontos helyét. Mindemellett a megépült centrális 
alaprajzú római katolikus, református és evangélikus templomokről mindösszesen 27 adatlap 
készült, melyek a mellékletben kaptak helyet II/szám jelzéssel ellátva. Az egyes adatlapok 
különböző hosszúságúak, attól függően, hogy a kutatás során előkerült-e eredeti 
tervdokumentáció ill. tervpályázati anyag. A kevesebb dokumentummal rendelkező épületet 4 
míg a tervpályázati dokumentációval kiegészített templomokat 12 oldalon tárgyaljuk. 
Mindemellett a mellékletbe került I. jelöléssel az adatbázis elemzését szolgáló grafikonok 
felekezetek szerinti összesítése, továbbá a teljes adatbázis III. jelöléssel.  
 

  

                                                      
templomok építészete a két világháború közötti Magyarországon, BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 
konzulensek: Dr. Vukoszávlyev Zorán és Baku Eszter. OTDK I. helyezés, 2016., TDK I helyezés 2017, TDK II. 
helyezés, 2016. Továbbá a témában született publikáció: Gál – Hevér – Baku – Vukoszávlyev 2017 
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A centralitás fogalma interdiszciplináris megközelítésben 

A két világháború közötti centrális templomok kutatása során elengedhetetlenül 
szükséges a centrális épületek, ezen belül is a centrális vagy centralizáló alaprajzú templomok 
fogalmának tisztázása, e térforma funkciójának, érzékelésének, jellegzetességeinek és 
jelentésrétegeinek bemutatása, szerkezeti sajátosságainak megismerése annak érdekében, hogy 
az 1920–1944 között épült hasonló alaprajzú és térszervezésű templomok kapcsolódási pontjait 
megtaláljuk s értelmezni tudjuk. Tekintettel arra, hogy a centrális épület típusa ókori építészeti 
gyökerekre, hagyományokra vezethető vissza, s talán majd minden korszakban épültek 
reprezentatív példái, szükséges az alapokhoz, vagyis a különböző alaprajzú centrális terek 
ikonográfiai értelmezéséhez, elemzéséhez is röviden visszanyúlni. A fogalom tisztázása nem 
csupán az egyes típusok történeti kontextusban való megvilágítását takarja, szükség van az 
építészeti megközelítésre is, melynek segítségével a centrális templomok funkcióit, a terek 
érzékelését s később a liturgiával való kapcsolatát vizsgálva következtethetünk a térhasználatra. 
Ezt egészíti ki a technológiával összhangban a centrális terek lefedésének kérdése. Fontos 
megjegyezni, hogy a két világháború között épült templomok esetében is a templom szakrális 
terét vizsgáljuk, hiszen számos példát találunk arra, hogy a templombelső centrális elrendezésű, 
míg a járulékos, csatlakozó terekkel kiegészülve egy hosszházas alaprajzi formát kapunk. A 
centrális ill. centralizáló magot vizsgáljuk, ami nem feltétlenül jelent egyet a teljes épülettömeg 
külső formálásában is megjelenő központos elrendezésével (bár a legtöbb esetben a külsőben 
is megjelent a centralizálás). Továbbá egy templom alaprajza s egyben térformája annak 
ellenére lehet centrális, hogy a benne végzett liturgia hosszházas elrendezést kíván, a belsőben 
lejátszódó mozgásmintázatok pedig egyáltalán nem igazodnak az elrendezéshez. Tehát a 
geometriai és liturgiai középpont egybeesése nem szükségszerű, csupán lehetséges eszközként 
szolgál, ami addicionális szakrális tartalommal gazdagíthatja az épületet. Ezekben a 
kérdésekben a kutatók, építészet- művészettörténészek hipotézisei eltérőek lehetnek egy-egy 
épület központos elrendezését illetően.  

 
 
 

 

Ikonográfiai megközelítés és szimbolika 

„A dolgokban fellelhető számok az Isteni 
Bölcsességet fejezik ki.” (Szent Ágoston)  

 
A centrális szakrális épületek értelmezése és elemzése elengedhetetlenül fontos ahhoz, 

hogy a történeti építészetben hagyományosan kialakult alaprajzi formák, azok változásai és 
jelentése feltáruljon, hogy világossá váljon az épületek titulusa, funkciója és az alaprajz 
szükségszerű összekapcsolódásának oka, amely számos esetben, legalábbis elveiben a 20. 
században illetve a két világháború között is egyértelműen kimutatható. A történeti építészetben 
kialakult funkció és forma összetartozása és gazdagsága folyamatosan alakítja az építészet 
ikonográfiai jelentésüket, ami a római katolikus templomok esetében kevéssé haladja meg az 
ősi szimbólumértékek és a keresztény ikonográfia jelentéstartalmát.  
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A centralitás terminológiája 

 
A szó etimológiáját keresve a végső forrás a görög κεντρον (jel.: központ), közvetlenül 

pedig a latin centrum-, i n gyökre vezethető vissza, ami központot jelent. A jelentés 
magyarázata Finály Henrik szótárában „a körző beszúrt szára, amely körül a másik forog”44 
geometriai eredetet feltétlez. A latin centrum jövevényszó származéka a latin centralis (jel. 
középen lévő) melléknév, s ebből ered a magyar centrális, központi jelentésű szavunk.45 A 
matematikai-geometriai eredetből következik, hogy a középpont a matematikában az a pont, 
melyből nézve az alakzat szimmetrikus volta megállapítható, míg a geometriában a területnek 
azon pontja, mely egyenlő távolságra van a határoktól. Ezen definíciókra épít Zádor Anna 
meghatározása is. Zádor Anna terminológiáját követve, a centrális épület, elrendezés vagy tér 
olyan építészeti formálás, amelynek minden eleme egy középponthoz tart, alaprajza 
középpontosan szimmetrikus, ellentétben a hossztengelyhez igazodó longitudinális 
elrendezéssel.46 Gerő László definíciója a térhasználat irányából közelít, amikor kimondja, 
hogy a centrális épületeknek nincs uralkodó főtengelye, hiszen hossz- és kereszttengelye 
egyforma.47 Az oltár jellemzően sem a nyugati sem a keleti kereszténységben nem került 
középre, hiszen mindig a templomnak a bejárattal szemközti végén kapott helyet, olyan irányt 
teremtve ezzel, amelynek összeütközésbe kellett kerülnie a centrális nyugalommal.48 Ez a 
gesztus egyfajta tengelyt feltételez a központos épületekben, ami a liturgia irányával, illetve az 
Isten felé vezető út szimbolikájával, vagyis a via sacra, via vitae gondolatával, a processio-
térrel van összhangban. 

Centrális terek térérzékelése 

Bár már Platón Timaioszában is megfogalmazódik egyfajta tér értelmezés, az építészeti 
térrel való foglalkozásról a 19. század második harmadától, míg a térelméletek sűrűsödésről a 
20. századtól beszélhetünk.49 Az elméletek – vonatkozzanak azok a városra, lakásra, külső-
belső vagy köztes terekre – nem nélkülözhetik az építészeti, fizikai, matematikai, optikai, 
pszichológiai és a szociológiai tudást. Mielőtt röviden szólnánk a centrális terek érzékeléséről, 
különös figyelmet szentelve a két világháború közötti központos templomokra, a számtalan 
térelmélet közül témánk szempontjából talán leginkább relevánsnak tekinthető Gaston 
Bachelard Térpoétikáját hoznánk kontextusba az assmanni kulturális emlékezet, valamint a 
korszak – elsősorban római katolikus – templomépítészetének hagyományértelmezésével. A 
kulturális emlékezet, emlékezés kutatásában úttörők jellemzően szövegekből indulnak ki, 
azonban egyes történelmi események, traumatikus tapasztalatok esetében számos példát 
találunk arra, hogy a deskriptív jellegű források mellett térbeli emlékezetformáló elemeket is 
vizsgálnak, a cicerói és assmanni gondolatmeneten alapulva, miszerint az emlékezetnek 
helyszínekre van szüksége és térbeliesítésre hajlik. Emlékművek, épületek, épületegyüttesek, 
mint az emlékezet színterei kerülnek előtérbe, elsősorban traumatikus élmények kapcsán. 
Gaston Bachelard fenomenológiai alapú vizsgálódásaiban hangsúlyozza, hogy a múltra 
vonatkozó emlékezet alapvetően térbeli és nem időbeli természetű, mivel az emlékezet nem 
emlékezhet a bergsoni értelemben vett időbeli folyamatokra, csakis azoknak térbeli 
rögzüléseire, így nem kérdéses, hogy a kollektív emlékezet, s így mindennemű modern történeti 

                                                      
44 Finály 1884 
45 Etimológiai szótár 2006  
46 Zádor 1984, 125. 
47 Gerő 1944, 38-39. 
48 Riegl 1989, 47. 
49 Az elméletek sokrétűségének összefoglalóját nyújtja: Moravánszky 2007 
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diszciplína számára is irányadó lehet a francia filozófus tézise. A tér arra való Bachelard szerint, 
hogy megszámlálhatatlan bugyraiban összesűrítve őrizze az időt.50  A tér tehát összefüggésben 
áll az emlékekkel, az emlékezéssel, hiszen a térnek mindig az emlékek adnak időbeli 
dimenziót.51 Ily módon pedig témánk szempontjából a tér és emlékezet összekapcsolása a 
kulturális emlékezet megőrzésében, a szövegek mellett az épített örökség, az építészeti emlékek 
bevonását jelenti a hagyományértelmezésbe. A két világháború közötti korszak római katolikus 
templomépítészetének hagyományértelmezése a történeti építészetre, azon belül is a keresztény 
építészeti hagyományra való utalásként értelmezhető. Ebből a nézőpontból pedig a centrális 
tér- és tömegformálású katolikus templomok kiemelt helyen állnak, hiszen funkciójukból adódó 
térformájukkal már megjelenítik a katolikus emlékezeti hagyományt.  

 
A terek típusait vizsgálva alapvetően két jól elhatárolható altípust lehet meghatározni: a 

központos és a hosszirányú téralakítást. Ezek nemcsak alaprajzban, térszervezésben térnek el 
egymástól, de a tér érzékelése szempontjából is jelentős különbségek mutatkoznak. Míg a 
hosszanti terek határozott vízszintes tengely mentén rendeződnek, mely általában egy 
hangsúlyos célhoz vezet, addig a központos terek szervező főtengelye függőleges, ami a 
rendszer középpontját jelöli ki. A középpontban minden erő kiegyensúlyozódik s a tér áramlása 
a központ felé tart, majd ott a magasba tör.52 A centrális elrendezésű tér kevéssé készteti 
mozgásra a szemlélőt, mivel a tér bármely pontjáról könnyen áttekinthető, azonban a 
mellékterek vizuális leválasztásával bonyolultabb térstruktúrák létrehozásával tudja egyszerre 
megvalósítani az összefüggést és az elkülönülést.53 Jellemzően már a belépés pillanatában 
azonnal érzékelhető, feltáruló forma, a Szentkirályi által antinomnak nevezett tömeg.54 A 
longitudinális térelrendezésű bazilikákban az épület hosszanti tengelye, az oszlopsor, mind-
mind arra készteti a belépőt, hogy végighaladjon a csarnokon, az architektonika azonban szinte 
feloldódik a színben és a fényben.55  

Hogy a központos elrendezésű szakrális épületekkel való foglalkozás miért alapvető 
jelentőségű, azt leginkább Alois Riegl elmélete támasztja alá, aki az építészeti tér kialakulását 
és fejlődését a központos elrendezésű térformához köti,56 s egyszerre funkcionális magyarázatot 
is szolgáltat a hosszanti tér elterjedésére, melyet a mozgással hoz összefüggésbe.57  

A következőkben vázlatosan kívánjuk áttekinteni a központos terek érzékelését és típusait 
a történeti építészet egy-egy példájának segítségével úgy, hogy törekszünk a téma 
szempontjából releváns, két világháború közötti centrális szakrális terek érzékelésének 
megvilágítására is. Ez utóbbi templomok közül, néhány kiragadott példát szeretnénk a 
térérzékelés szempontjából a történeti példákkal párhuzamba állítani illetve megvizsgálni. 

A térézékelés a mozgás mellett a látással van szoros összefüggésben, s ezt egészíti ki a 
befogadó/szemlélő megelőző tudása, megőrzött emlékképei és képzetei. A látás, ill. annak 
fizikai jellemzői hatással vannak az építészeti terek érzékelésére s ezáltal a térérzet kialakítására 
is. A környezetről a szem látómezejének 30o-os zónájába eső szeletéről kapjuk a legtisztább 
képet, míg a látómező távolabbi részeit tekintve 30o-35o-os szögben bár elmosódottan, de 
érzékelhetők az architektúra elemei.58 A szem látótere egy kúp-forma, aminek széle a mozgásra 
érzékeny periferiális látás. A két szem közös látótere vízszintes síkban mindkét irányban cca. 
70o, míg függőleges síkban felfelé 55o. Oldalirányban összesen mintegy 180o-ig terjed a 

                                                      
50 Assmann 1999, 40. Bachelard 2010, 1., Bachelard 1994. idézi: Baku – Kovács 2017, 425-426.  
51 Moravánszky 2007, 29. 
52 Pogány 1955, 43. 
53 Vanyó 1988, 105. 
54 Szentkirályi 2006, 307. 
55 Vanyó 1988, 105. 
56 Mezős 1999. 
57 Riegl 1989, 39-40. 
58 Pogány 1955, 34. 
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vizuális érzékelés lehetősége.59 Témánk szempontjából a látómezők meghatározása rendkívül 
fontos, hiszen míg a protestáns templomépítészetben a jó látás- és hallási viszonyok pontos 
kialakítására törekedtek templomépületek tervezésekor, addig a római katolikus templomok 
esetében elsősorban az oltár elhelyezése és a hajóban ülő hívek megfelelő rálátása elsődleges 
tervezési szempontként jelentkezett a zsinati határozatokban, szabályzatokban, ajánlásokban. 

A centrális terek érzékelése szempontjából, az osztatlan egyszerű központos terekből a 
római Pantheon centrális kupolás tere olyannyira meghatározó jelentőségű, hogy a későbbi 
századok építészetében is gyakran fellelhetjük annak térművészeti koncepcióját, arányait.60 E 
félgömbkupolával fedett zárt henger belső tere egyszerre áttekinthető, benne határozott térérzet 
alakul ki. A belső tér bármely pontjáról tekintve a fal és a kupola érintkezési vonala 43o alatt 
látható, így a figyelmet nem kell egy pontra vagy erőszakosan felfelé irányítni ahhoz, hogy 
pontosan érzékeljük a teret.61 A térhatás jellege szempontjából lényeges a belső átmérő és a 
magasság viszonya, ami a Pantheon esetében 1:1 arányú. A függőleges méretek fokozása a 
magasba törés kifejezése mellett nehezítette az áttekintést, tehát ezen arányok megváltoztatása 
az egyszerű kupolás központos tereknél a térhatás jelentős átalakulását is magával hozta,62 ez 
azonban nem feltétlenül jelentett egyet a monumentális hatás csorbulásával. Az arányok illetve 
a látószögek megfelelő volta, és a jó áttekinthetőség mellett a kupolás térlefedés megnyugató 
érzést kelt s egyben biztosítja az épület monumentalitását is. Központos tereket sokszor éppen 
azért építettek, mert ez az elrendezés volt a legalkalmasabb a magasbatörő, felemelő hatás 
elérésére.63  

Fábián Gáspár a székesfehárvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervezésénél ügyelt 
a Pantheon arányainak megtartására. A Prohászka-templom térhatását azonban jelentősen 
befolyásolják az oldalfalak áttörései, a szentély mély kiugrása és az ablakok elhelyezése. Ez 
utóbbiak jó megvilágítást adnak a belsőnek, de nem érik el a lebegő kupola hatását.  

Bár határozott térbővület foglalja magába a szentélyt és az altemplomba levezető lépcsőt, 
a pécsi Temetőkápolna térhatásában mégis egyszerű és kompakt, hiszen a bejáraton belépve a 
négyzetes templomtér fölött emelkedő hangsúlyos kupola teljes egészében feltárul, a tér 
egysége azonnal érezhető, lényegében mozgás hatására sem változik.  

Az egyszerű központos terek estében a fülkék, bővítések nem változtatták meg a főtér 
túlsúlyát, nem vonták el a tekintetet, tehát áttörései lényegében nem befolyásolták a tér 
érzékelését. Azon centrális terek esetében, ahol a bővítések sokkal hangsúlyosabb szerephez 
jutnak, ahol a főtér és e fülkék, mellékterek között kisebb fokú alárendelő viszony jön létre 
lényegében összetett teret alkotnak. Az összetett központos tereknél is eltérő érzékelést tesz 
lehetővé a függőleges tengely mentén való megnyújtás. A magasságban megnyújtott terek 
térérzékelése szempontjából fontos megjegyezni, hogy a térhatás elérése érdekében az egységes 
áttekinthetőség lényegében fokozatosan áldozatul esik, hiszen az előnyös feltárulás pontja(i) 
egyre inkább a tér peremére és sokszor a belépés helyére korlátozódnak. Ezt kiküszöbölendő 
számos esetben a középtér köré gyűrűs sáv, körülfutó oszlopsor kerül, egyfajta előkészítő 
mellékteret létrehozva, ami a főtér megfelelő feltárulását biztosítja.64 A mellékterek különböző 
módokon csatlakozhatnak a főtérhez, így a teljes térhatás elérését tekintve szerepük is eltérő. 
Más funkciót lát el a ravennai San Vitale melléktere, ami a keskeny, azonban rendkívül magas 
kupolás középteret teljességében láttatja, vagy a Hagia Sophia gazdag melléktér rendszere, ami 
a szinte egyterű térként is felfogható középső kupolás tér mellett sejtelmeséget sugall azáltal, 

                                                      
59 Pogány 1955, 35. 
60 Pogány 1955, 50. 
61 Pogány 1955, 46. 
62 Pogány 1955, 50. 
63 Pogány 1955, 55. 
64 Pogány 1955, 64-65. 
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hogy közvetlenül és azonnal nem megismerhető.65 Az összetett centrális terek változatos formái 
és megoldásai a reneszánszban teljesedtek ki. Ekkor jöttek létre azok az összetett mégis 
egységes terek, melyek a főteret exedrákkal vagy dongaboltozatokkal fogják egybe, kiemelve 
a központi kupolateret úgy, hogy az érzékelés a 45o-os látószögön belül marad. Ezt viszi tovább 
a barokk néhány kiemelkedő példája, mint Borromini San Carlo alle Quattro Fontane 
temploma, ahol a látószög a felső párkányig tart, ahonnan a kupola vezeti fel a tekintetet. Az 
elliptikus alaprajz, illetve ennek hosszanti tengelyén kijelölt bejárat fokozza a térhatást. A görög 
kereszt vagy ellipszis az aránylag kisméretű templomoknál könnyen érzékelhető struktúrát 
eredményez, s ily módon lényegében az egyszerű, jól áttekinthető terekkel rokon, hiszen egy 
pontból fel tud tárulni a központos struktúra anélkül, hogy a befogadó az adott nézőpontból 
kimozdulna.  A centrális alaprjazot megtartva a görög kereszt szárainak megnyújtásával ez az 
önmagában kompakt, egységes térérzet megszűnik, hiszen az átláthatóság, az egyszerre 
feltárulás lehetősége egyre nehezebbé válik, s csak mozgás során valósulhat meg teljes 
egységében. A hatvanpusztai sírkápolna kicsiny tere méreténél fogva jól áttekinthető, azonban 
a 45o-os látószög a szentély terében végződik, így a kupola első látásra nem érvényesül, ha 
azonban a kórus alatti melléktérből tekintünk, akkor jobban kirajzolódik a centrális jelleg. 

Az összetett központos terek megkülönböztetése során a mozgás során feltáruló terek 
csoportja határozottan elkülöníthető az előbbi példáktól, a kompakt, egységes, egy nézőpontból 
feltáruló összetett terektől. Ezeknél az épületeknél vagy a térforma bonyolultsága/összetettsége 
vagy az első benyomásra hosszhajós jelleg készteti mozgása a befogadót, aki a térben haladva 
megismeri a teljes központos rendszert. E típusok méreteiknél fogva is okot adhatnak a mozgás 
általi feltárulásra. A sokrétű, bonyolult, összetett terek a két világháború közötti korszakből a 
Rezső téri és a mohácsi Fogadalmi templom tereit jellemzik.  

A budapesti Rezső téri katolikus templom görög kereszt alaprajzú, centrális kupolás tér. 
A kupola monumentalitása a bejárati oldalról a látószög miatt elsőre nem érvényesül, azonban 
a szentély, valamint a pillérek hangsúlyos fülkéinek félkupolái felfelé vezetik a tekintetet a 
hatalmas tamburos kupola felé. A görög kereszt mélyebbre nyúló szárait oszlopsor választja el 
a középtértől. Ez a megoldás optikailag megrövidíti a kereszt szárait egységesebbé téve a 
központi teret a centralitást hangsúlyozza, amit az oszlopok vertikális hangsúlya a kupolával 
tesz teljessé. A kereszt szárainak és a fülkék elhelyezésének ritmusa a görög kereszt 
középpontjában lényegében egy nyolcszöget rajzol ki, ami jelentősen központos térérzetet 
nyújt.  

A mohácsi Fogadalmi templom alapvetően nyolcszög formából indul ki. A teljes tér 
rendkívül összetett, bár első pillanatban a teljes struktúra fő elemei feltárulnak a látómezőn 
belül, jól érzékelhető a kupola uralkodó szerepe, valamint a szentélyt a bejárattal illetve erre 
merőlegesen a mellékkápolnákat összekötő tengely. A mozgás során a nézőpont változtatásával 
rajzolódnak ki a kisebb mellékkápolnákat rejtő fülkék és a szentélykörüljáró derkoratív eleme. 
A dísztelen vasbetonszerkezet látszólagos egyszerűségét a gazdagon díszített üvegablakok 
harmóniát alkotva hangsúlyozzák ki. A dekoratív építészeti elemek hiánya nem vonja el a 
figyelmet a központos térérzetről és a kupola monumentalitásáról. 

A megelőző történeti korok központos típusai között is találunk példát olyan centrális 
terekre, amelyek a befogadó számára az első benyomás alapján hosszhajós jellegű dominanciát 
mutatnak. Ezekben a terekben a folyamatos továbbhaladás folyamán tárul fel a teljes – immár 
központos – rendszer, s változik meg a szemlélő összbenyomása. A périgeux-i Saint Front 
templom jól mutatja e típus sajátosságait, s talán nem véletlen, hogy az ezt megidéző egykori 
Regnum Marianum templom térhatása illetve belső térkapcsolása is rendkívüli hasonlóságokat 
mutat elődjéhez. 

                                                      
65 Pogány 1955, 73-74. 
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E fejezet bevezetőjében utaltunk a centrális terek hangsúlyos függőleges tengelyére, ami 
a központot jelöli ki. Római katolikus templomok esetében láthattuk, hogy központos terek 
minden esetben kupolás kialakítással épültek, s kupola hangsúlyos eleme minden esetben 
lényegesen meghatározza a központos terek érzékelését. Érdemes egy gondolat erejéig 
kitekinteni a korszakban épült centrális protestáns templomok irányába is, hiszen a kupola 
erőteljes téralakító elemének jellemző hiánya miatt a térérzékelést egyéb tényezők 
befolyásolják, mint a karzatok, karzatrendszerek építése, illetve a különböző boltozat-
kiképzések. A két világháború közötti korszakban egy centrális-kupolás protestáns templom 
épült a Rákospalotai evangélikus templom. Minden egyéb esetben boltozatos tereket, 
különböző típusú faboltozatokat illetve több esetben kazettás síkmennyezetet találunk. 
Protestáns templomok esetében nagy tömegek befogadása, a liturgiai funkció, a megfelelő látási 
és hallási viszonyok biztosítása a térérzékelésre is hatással van. A liturgikus terek 
bebútorzásával, sok esetben a padok szembefordításával, az oltár/Úr asztala és szószék 
centrumának meghatározásával s a gyülekezet ezek köré való csoportosításával a protesáns 
templomok már eleve központos jelleggel bírnak. Az előzőekben bemutatott kategóriák közül 
a legtöbb az egyszerű, egy nézőpontból feltáruló, mellékterek nélküli típushoz kapcsolható, 
ahol jellemzően síkmennyezetet alkalmaztak, míg néhány elsősorban a görög kereszt 
alaprajzúak az összetett terekhez sorolható, s ezáltal boltozottak. Mozgás során feltáruló 
összetett központos protestáns templomra a korszakból nem találtunk példát.  

Az építészettörténetben leggyakrabban a kör, az ovális (valójában két középpontja van), a 
háromszög, a négyzet, az ötszög, a hatszög, a nyolcszög valamint a görög kereszt s a négyzetbe 
írt görög kereszt fordul elő, gyakran kupolás térlefedéssel kombinálva. Ez utóbbi önálló 
szimbolikus értékkel bír, s a szabályos sokszög alaprajzú elemi centrális terek mellett egy 
hosszházas tér négyezeteként is biztosíthatja azt a fajta feltárulást, amit az önálló központos 
épületek önmagukban képesek megvalósítani. Számos építészet- és művészettörténeti korszak 
éppen a hosszházas és centrális összeolvasztásával kísérletezve jutott el a kupolás vagy 
kupolasorolásos rendszerekhez. A tisztán centrális alaprajzú épületek mellett 
megkülönböztethetünk centralizáló épületeket is, melyek vagy egy centrális tér és egy járulékos 
tér összeolvasztásával jönnek létre, melyek önmagukban nem vagy csak egyikük centrális (pl. 
félkör és négyzet vagy téglalap összeillesztése), vagy nem teljesen szabályos központos 
geometriai formák, melyekben a kupola kiemelése erős vertikális hangsúlyt biztosít a hosszanti 
tengely dacára. 

Az alaprajzi formák tekintetében koronként eltérő dominanciával, de rendkívüli 
változatosságot mutatnak a centrális szakrális épületek, melyek értelmezési horizontjába 
szükséges bevonni egyedi szimbolikus jelentésüket is. 
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Az építészet ikonográfia fogalmának meghatározása 

 
Az ikonográfia-ikonológia Aby Warburg féle módszere egy nemzedékkel később Erwin 

Panofsky befolyása alatt az angolszász országokban az interpretáció elsődleges módjává vált.66 
A módszer számára elsősorban az antikvitás és a 19. századi művészeti aktivitás nyújt olyan 
anyagot, mely alkalmazását életre hívta. Nem feltétlenül korlátozódik a múltra vagy a 
régmúltra, hiszen akár a jelenkor is tömegesen szolgáltathat számára feldolgozandó anyagot.67 
Annak ellenére, hogy a múltban s manapság is egyre többen bírálják, létjogosultságát mégsem 
lehet elvitatni, így annak a kísérletnek a lehetőségét sem, hogy részben kiterjesszük az 
építészetre.  

A fogalmak használata során, a teljesség igénye nélkül, Erwin Panofsky – az ikonográfia és 
ikonológia – elméleti alapvetéseinek megalkotójának gondolataiból kiindulva az ikonográfia 
(leíró/kifejező ikonográfia)68 módszerét alkalmazva rendszerezni, leírni, míg az ikonológia 
(értelmező ikonográfia)69 interpretációs módszerével elemezni kívánjuk a művészettörténet, 
építészettörténet tárgykörébe tartozó alkotásokat,70 a kutatás prioritásait szem előtt tartva a 
centrális szakrális épületekre szorítkozva. Panofsky terminus technicusait az építészetre vetítve 
kívánjuk alkalmazni, méghozzá oly módon, hogy a motívumok, ábrázolások – jelen esetben az 
alaprajzi forma illetve tömegformálás – azonosítása szolgál alapjául egy ikonográfiai-
ikonológiai elemzésnek, amely tágabb kontextusba helyezi az adott épületet, bevonva 
értelmezési körébe a keresztény szimbolikát, a történeti építészetben kialakult archetípusokat, 
azok jelentését illetve a kulturális emlékezetet,71 mint történeti hagyományt.72 Ez utóbbi – 
vagyis a történeti hagyomány – folyamatos jelenléte, mint hivatkozási alap miatt a módszer, 
elsősorban a centrális római katolikus templomok megértéséhez nyújt segítséget. Az egyes 
motívumok elemzése illetve azok eredete az építészetben csakúgy, mint a képzőművészetekben 
az értelmezés hangsúlyos részévé kell, hogy váljon, hiszen minden művészeti ágban 
kimutatható a klasszikus motívumok folyamatos és hagyományszerű73 továbbélése. Az 
ikonográfiai és ikonológiai szempontú kutatást, Białostocki – az ikonográfiai-iskola második 
nemzedékének tagja – javaslatára kiegészítjük a stílus,74 mint kategória vizsgálatával is ott, ahol 
az elemzés ezt megköveteli.  

Annak ellenére, hogy Aby Warburg, Panofsky, Saxl, Gombrich majd Białostocki 
kutatásaiból kiinduló ikonográfiai-ikonológiai iskola hagyományosan nem, vagy kevéssé 
foglalkozik építészettel, megkíséreljük bevezetni a fent említett módszert az építészeti 
alkotások elemzésére, s ehhez az építészet ikonográfia elnevezés használatát javasoljuk. 
Tesszük ezt abból a megfontolásból, miszerint a művészettörténet-tudományban már szervessé 
vált fogalomkör és módszertan kísérleti jelleggel adaptálható az építészettörténet-tudomány 
területére is, mely a kutatás alapvető kiindulási pontjait határozhatja meg. Annak ellenére, hogy 
Louis Réau Az ikonográfia meghatározása és alkalmazása című (1955) tanulmányában 
egyenesen elveti az ikonográfia alkalmazási területei tárgyalásakor az építészetet és a díszítő 
szobrászatot, azzal indokolva, hogy az ikonográfia kizárólag olyan emlékekkel foglalkozik, 
amelyekben emberi alak jelenik meg, úgy véljük e módszer alkalmazási területe mára már 

                                                      
66 Rényi s.a. 
67 Rényi s.a. 
68 Białostocki 1997, 227. 
69 Białostocki 1997, 227. 
70 Panofsky 1984, 287-288. 
71 Assmann 2013 
72 Panofsky 1984, 288, 294.  
73 Panofsky 1984, 295. 
74 Białostocki 1966 
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bizonyosan jelentősen meghaladta e gondolkozásmódot.75 Az építészeti forma, jelen esetben az 
alaprajz, tömeg- és térformálás éppúgy jelentéssel bírnak, ahogyan a képzőművészeti 
ábrázolások, s bizonyos korokban, különösen a szakrális építészet terén, az épület funkciója, 
formája és a kapcsolódó képzőművészeti alkotások jelentése, szinte elválaszthatatlanok. S 
tekintettel arra, hogy az egyházi szakrális építészet alapvetően hagyomány-centrikus a kialakult 
szimbólum- és jelrendszer számos esetben konzekvensen végigvezethető az épületeken is. 
Annál is inkábban elvetendő a Réau által javasolt elhatárolódás, mert maga Białostocki is 
számos példát említ jellemzően a középkor tárgyalása kapcsán a szimbólumok, a misztikus 
gondolkodás és az építészet összefüggéseire. A Biblia és az építészet viszonyaira vonatkozó 
számoknak misztikus jelentést tulajdonítottak a Szent Ágostoni, a „dolgokban fellelhető számok 
az Isteni Bölcsességet fejezik ki”76 gondolatok alapján.77 Túlzás lenne tehát azt állítani, hogy 
egyes korokban az épületek, csupán a képzőművészeti alkotások egyfajta hordozóiként jelentek 
meg, hiszen már J. Sauer és E. Mâle kutatásai is a számmisztika és a középkori architekturális 
ikonográfia kapcsolatát vizsgálta.78 Białostocki is említi, hogy az ikonológia mind módszer 
bevezetése az építészettörténetbe rendkívül fontos változásokat eredményezett, hiszen a 
korábban esetleg funkcionális vizsgálatok mellett allegorikus, szimbolikus vagy emblematikus 
jelentésrétegeket is értelmeztek. Ebből a szempontból szükséges utalni – Białostocki nyomán – 
Rudolph Wittkower, Günter Bandmann, Otto von Simson és a Giulio Carlo Argan munkáira, 
akik az épületeket, mint jelentéshordozót tekintették.79  

Az építészet ikonográfia fogalom és módszer használata nem ismeretlen a tudományos 
kutatás számára, hiszen olyan kutatók munkásságában fordult elő, mint Richard Krautheimer,80 
aki elsősorban a középkori építészettörténetet közelítette e módszer segítségével, vagy Rina 
Avner,81 aki a Sziklamecset alaprajzi formájának eredetét kutatva jutott el a fogalom 
használatához. Bár Krautheimer építészet ikonográfiáról alkotott koncepciói ismertek voltak a 
művészettörténeti diszciplínában, metodológiai gondolkodásban való beágyazódásuk az elmúlt 
évtizedben figyelhető csak meg,82 s ennek ellenére úgy tűnik, csak marginális jelleggel 
használják az építészettörténeti kutatások, azonban gyakran éppen a centrális épületek 
leírására.83 Jelen kutatás megkísérli a centrális szakrális épületek építészet ikonográfiai 
nézőpontjának feltárását – elsősorban a római katolikus templomok esetében – ami a centrális 
téralakítás két világháború közötti alkalmazásának egyik lehetséges magyarázatát adja, 
beágyazva azokat a történeti építészet narratívájába. A vizsgált korszak problematikáját, 
hagyományokhoz való viszonyulását kiválóan megvilágítja Białostocki, amikor az európai 
művészet utolsó száz évének mozgalmai kapcsán megjegyzi, hogy „stílus és ikonográfia 
érdekes összekapcsolódását mutatják, annak ellenére, hogy lényegében hiányzott az 
ikonográfiai érdeklődés”.84 Egy valóban programadó, konkrét és jobban artikulált 
szimbolizmus valójában a II. világháborút követő évektől kezdve jelenik meg (1950–1970 
körül), s egyfajta megújulási folyamatként értelmezhető, melyben feltételezhető, hogy a század 
első felében folytatott intenzív ikonográfiai és szimbolizmus iránti érdeklődés és kutatás is 
szerepet játszott.85  

                                                      
75 Réau 1997, 183. 
76 Aurelius Augustinus, De libero arbitrio II, XVI. 
77 Białostocki 1997, 232. 
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A következő szakaszokban kísérletet teszünk egyfajta morfológiai elemzésre, melynek 
alapját az építészet ikonográfia értelmezési horizontjai nyújtják. A konkrét jelentéstartalmak 
mellett vizsgáljuk az elemi centrális tereket, az addícióval létrehozott centrális tértípusokat, az 
elemi és sorolható formában is működő alakzatokat, valamint az önmagában centrális 
térélményt hordozó kupolákat is, amelyek a centrális-kupolás terek mellett a centralizáló 
formák értelmezéséhez nyújtanak segítséget. 

A kupola építészet ikonográfiai jelentése 

A magyar építészettörténetben elsősorban Mojzer Miklós kísérelte meg a fent említett 
módszer alapján a stiláris, funkcionális és elsődlegesen történeti nézőpont mellett a sajátos 
jelentés szempontját kutatni.86 Torony, kupola, kolonnád című könyvében három, évezredes 
építészeti forma vizsgálatára törekszik, szem előtt tartva, hogy egyes korok, stílusok vagy 
irányzatok bizonyos motívumoknak kedveztek, másokat meg inkább mellőztek. Mindemellett 
izgalmas értelmezési kört vont be kutatásaiba, amikor e formák keletkezését vizsgálta, s 
megállapította, hogy az elsődleges és gyakorlati építészeti igény helyett megszületésükben 
közösségi, társadalmi és eszmei igény játszott szerepet, az imagináriusnak87 nevezett mozzanat 
értékelődött fel a funkcionálissal szemben.88 A mojzeri építészet ikonográfiai értelemben vett 
három építészeti forma közül a centrális szakrális épületek vonatkozásában a kupola elsődleges 
jelentőségű. A toronnyal ellentétben, a kupola alaprajzi vetülete kör, tehát önmagában is 
centrális jelentést hordoz, s míg a torony uralkodik, addig a kupola dicsőit.89 A kupola égi vagy 
természetfölötti képzetekkel és többnyire kozmikus, vallási, politikai értelemmel kötődik össze 
úgy a legkorábbi emlékeinél, mint a vizsgált korszakban, vagy akár napjainkban. Az égbolt s a 
keresztény ikonográfiában a mennyország ábrázolásai egyaránt azt az alap élményt nyújtják, 
hogy a befogadó vizualizálni tudja a valóságot és a transzcendentális mennyei királyságot 
egyaránt.90 Ezt a hatást sok esetben a mindent elborító mozaikképek illetve festészeti, építészeti 
illuzionisztikus elemek teszik teljessé valamint az a törekvés, hogy a belső téralakítás és a 
szerkezeti megoldások súlytalanságot, lebegést sugallnak,91 az esetlegesen beszűrődő fény 
önálló szimbolikus jelentést kap, melyek együttesen szemlélődésre, elidőzésre késztetik a 
befogadót.  

Az ókortól kezdve a kupola történeti folytonossága mindvégig megmaradt, s bizonyos 
korszakokban határozottan előtérbe helyeződött. Tipikus, gyakori megnyilvánulásai szorosan 
összefüggnek a művészeti korszakokkal. Jól érzékelhető a párhuzam a centrális alaprajzi 
formákat preferáló korszakok, mint a reneszánsz, a barokk vagy a klasszicizmus térelméletei, 
gondolkodásmódja és tér- tömegformálása között, ezért e korszakok jellemző módon a 
kupolaépítészet s egyúttal a centrális szakrális építészet kiemelkedő pontjait is jelentik.  

Számos szakrális és világi épület tipikusan kupolával épült, hogy kifejezze a természetfölötti 
vagy világi hatalmat. A kupola kozmikus interpretálása már az ókortól kezdve ismert volt.92 
Építészet ikonográfiai jelentését tekintve a korai példáknál a sátor, majd a baldachin, a 
cibórium, tabernákulum is bevonható értelmezési körébe.93 Izgalmas, ahogyan a sátor a 20. 
században a két világháború között – részben a magyaros stílustörekvésekhez kapcsolódva – 

                                                      
86 Mojzer 1971, 7. 
87 A Mojzer Miklós által használt imaginárius fogalom értelmezése nem egyezik meg a Wolfgang Iser által 
használt imaginárius jelentésével. Iser 2001 
88 Mojzer 1971, 7. 
89 Mojzer 1971, 9. 
90 Lehmann 1945, 27. 
91 Vanyó 1988, 105. 
92 Wittkower 1986, 22. 
93 Mojzer 1971, 9. Megjegyzendő, hogy Mojzer az építészet ikonológia terminus technicusát használja, ahogyan 
több külföldi szerző is, a magyar szakirodalomban e módszer alkalmazása jellemzően az építészet ikonográfia 
elnevezéssel jellemezhető. 
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többek között Medgyaszay István, majd id. Kismarty-Lechner Jenő munkásságában a Nemzeti 
Pantheon vagy az Attila emlékmű centrális, centrális-kupolás épületeinél visszatért. 
Leggyakoribb szimbolikus értelmezése a mennyországhoz kapcsolódik, hiszen a keresztény 
művészi kifejezés egyik fundamentális gondolata a mennyország víziójának ábrázolása a 
kupolákhoz, az apszisok félkupoláihoz, boltozatokhoz kötődik, s ez gyakran az ég ornamentális 
allúziójában jelenik meg. A korai keresztény mennyország ábrázolások minden esetben egy 
egységesen szervezett elképzelés mentén valósultak meg, melyben egyesítették az ideális 
szépségről vallott nézeteket, az elméletek rendjét és a világ állandóságának gondolatát.94 Ez a 
hármasság három különböző ábrázolási szkémában jelent meg, melyek gyakran egymásba 
mosódtak, tökéletes vizuális illúziót hozva létre. E három ábrázolásmód: a mennyország, mint 
égbolt, szőnyegszerű megjelenítése, amit az átlókban különféle figurák tartanak; a mennyei 
istenségek ábrázolása; asztrológiai elemek ábrázolása.95 A centrális-kupolás szakrális terek 
képzőművészeti programjait, csakúgy, mint sok esetben e típus szerkezeteinek kialakulását a 
római fürdők építészete jóval megelőzte. A kupola, mint égbolt értelmezése is megjelent már a 
római fürdőépületeknél is.96 A római hideg vizes medencék (caldarium) nyolcszögletű 
alaprajzát követték a baptisztériumok, melyek később más központos alaprajzi elrendezéssel is 
épülhettek.  

Jellemzően centrális-kupolás épületek a martyriumok és a memoriális emlékek, amelyek 
számos esetben visszavezethetőek egy konkrét előkép, proto- vagy archetípus megidézésére. A 
középkori építészet imitációs technikáját a centrális-kupolás épületek esetében leginkább a 
jeruzsálemi Szent Sír-templomon és ’adaptációin’ lehet bemutatni, ahogyan azt Krautheimer 
tette. A Szent Sír-templom, ill. annak Anasztaszis tere az 5. századtól egészen a 17. századig97 
– ha a Magyar Szentföld-templomot is számításba vesszük, akkor egészen a két világháború 
közötti időszakig – épületek sokaságát ihlette meg. Ezek a másolatok minden esetben egy 
karakteres, központi centrális térrészben idézték meg egymástól meglepően eltérő módon a 
Szent Sír-templomot vagy annak kerengőit.98  

A reneszánsz építészetben a kupola s vele együtt a centrális formák programszerű használata 
a harmóniával, az arányok rendjével, a tökéletességgel és a megváltozott Krisztus-képpel 
hozható összefüggésbe. A kupola önmagában Isten tökéletességét, mindenhatóságát, igazságát 
és jóságát tárta fel a reneszánsz ember számára, ezáltal a kör fölött emelkedő kupola önmagában 
összegezte a reneszánsz templom szimbolikáját.99 A kupola kozmikus magyarázata lényegében 
a 18. századig általános maradt.100 A sokszor öncélúnak aposztrofált historizmus 
kupolaépítéseit követően, a két világháború között a centrális-kupolás szakrális épület minden 
– a monumentalitásra utaló – konnotációjával együtt egyfajta reneszánszát élte, hiszen a 
centrális alaprajzú római katolikus templomok szinte mindegyike kupolával fedett. A kulturális 
emlékezetből lassan kikopó építészeti konográfiai megközelítés ellenére a két világháború 
között épült centrális-kupolás római katolikus szakrális épületek ragaszkodnak a templomok 
titulusához, funkciójához kapcsolódó ismert építészeti mintákhoz, mint előképekhez, 
archetípushoz. Ebből a nézőpontból a székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom (II/9) 
vagy a pécsi Szent Mihály-temetőkápolna (II/7), mint memoriális emlékek, követve a 
hagyományokat centrális-kupolás elrendezéssel épültek, s a kupola, mint forma értelmezésében 
újra élővé tették az építészet ikonográfiai jelentésrétegeket, melyekre Rudolf Schwarz is 
hivatkozik, amikor a centralitást, a kupolát és a szakralitást vizsgálja.101  

                                                      
94 Lehmann 1945, 1. 
95 Lehmann 1945, 6. 
96 Lehmann 1945, 21. 
97 Krautheimer 1942, 3. 
98 Krautheimer 1942, 3, 26. 
99 Wittkower 1986, 36-37. 
100 Wittkower 1986, 42. 
101 Schwarz 1958 (1938), 54; 58. 
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A kör és a belőle származtatható alaprajzok szimbolikája 

A centrális alaprajzú épületek tárgyalásakor a kör, mint a legtökéletesebb mértani idom 
és a formában hozzá legközelebb álló nyolcszög (és később a barokkban megjelenő ovális) a 
legkézenfekvőbb és leginkább ismert formák, melyeket időről-időre különleges jelentőséggel 
ruháztak fel. A kör szimbolikáját tekintve minden esetben a harmóniával,102 teljességgel, 
tökéletességgel, ezáltal az örökkévalósággal, a Mindenhatóval hozható összefüggésbe, mivel 
nincs kezdete és vége. Éppen ezért a kört és ahhoz közelítő centrális formákat szívesen 
használták síremlékek, mauzóleumok, memoriális emlékek, valamint baptisztériumok 
esetében. Ókori hagyományokon alapulva Platón Timaiosz című művében, ezt követően 
Pseudo-Dionysios Areopagita írásaiban majd ezek hatására a középkori misztikusok 
műveikben a kört és a gömböt folyamatosan bevonják Isten geometriai értelmezésébe.103 A 
reneszánsz építészek így építészeti traktátusában Alberti is kiemeli a kerek alakzatokat, 
amelyekben a természet örömét leli,104 és megerősíti a kupola és égbolt közötti logikai 
párhuzamot.105 Az önmagába záródó forma az Egyház szimbólumaként is értelmezhető Eigil 
apát szerint,106 míg Szent Ágoston egy Horatiusi idézetből107 kiindulva a kört az erényekkel 
vonja szimbolikus összefüggésbe, s mivel a kör kiemelkedik a geometriai alakzatok közül ezért 
összhangban van az erénnyel is.108 Ebbe a gondolatmenetbe illeszkednek a kört formáló 
alakzatok, mint a nap, a dicsfény, a gömb, a kerék, koszorú etc. ábrázolásai, melyek könnyen 
kapcsolatba hozhatók a Mennyei Jeruzsálemmel és földi leképeződésével. A Mennyei 
Jeruzsálemről109 alkotott elképzelések hatással voltak a templomépületek, alaprajzok 
értelmezésére is, hiszen hamar mintaképükké vált a jeruzsálemi Szent Sír-templom, melyet már 
Caesareai Euszebiosz Egyháztörténetében (10. könyv 4. fejezet) új Jeruzsálemnek nevezett,110 
így e két értelmezés összefonódott. A rotunda megidézése számos épületen kimutatható, s főleg 
a Keresztes háborúk idején a Szentföldi zarándoklatok elmaradásával egyre hangsúlyosabb 
kifejezést kapott a kör vagy nyolcszög alaprajzú tértípus, utalásként a jeruzsálemi és betlehemi 
templomokra. Nem véletlen, hogy bizonyos építészeti formák, mintázatok legyenek azok a 
szentföldi centrális épületek reminiszcenciái, időről-időre megjelentek a funkcióhoz, a templom 
titulusához kapcsolódva. Éppen ezért a templomos lovagok templomai számtalan esetben kör 
alaprajzúak, és a Szűz Mária tiszteletére szentelt épületek is jellemzően centrálisak.111 A késő 
középkori hagyományból kiindulva a reneszánsz építészet majd a reformáció elterjedése 
kedvezett az egyre erősödő Mária kultusznak. Ahogyan Rudolf Wittkower megállapítja, a 
Mária kultusz gyökere a Mária, mint a mennyek királynője, a világegyetem oltalmazója 
ikonográfiai típusok kialakulása,112 melyek Mária halálához, mennybeviteléhez és 
megkoronázásához kapcsolódnak. „A sírja fölé épített martirion, az őt befogadó mennybolt, a 
mennyei királynő koronája és az Immacolata csillagainak koszorúja, a világegyetem kereksége, 
amely fölött uralkodik – mindezek a kölcsönösen összefüggő elképzelések közreműködtek 
abban, hogy a Szűznek ajánlott szentélyeknél és templomoknál a centrális terveket részesítsék 
előnyben. Mindezek után nem lehet csodálkozni, hogy a reneszánsz építészek, a centrális tervek 
tökéletes geometriája által kifejezett „isteni harmóniára” ráhangoltan különösen fogékonyak 

                                                      
102 Guillemot – Blumel 2009, 330. 
103 Wittkower 1986, 35. 
104 B. Szűcs 1982, 48. 
105 Alberti 1485, III. könyv. 14. fejezet; VII. könyv 11. fejezet 
106 Krautheimer 1942, 9. 
107 Krautheimer idézi: „Fortis; et in se ipso totus teres atque rotundus” Horatius, Satirarum, lib. II, sat 7., v. 86. 
(Az idézetben ipse szerepel, ami valójában ipso.) Krautheimer 1942, 9. 
108 Krautheimer 1942, 9. 
109 Jelenések könyve (21,2-23) 
110 Seibert 1986, 229. 
111 Krautheimer 1942, 21. 
112 Wittkower 1986, 37. 
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voltak e szimbolikára.”113 Ebbe a gondolatmenetbe tud majd bekapcsolódni a két világháború 
közötti Magyarország Regnum Marianum gondolata, s az ehhez kapcsolódó számos Magyarok 
Nagyasszonyának szentelt templom építése, melyek között több centrális alaprajzú és/vagy 
kupolás épületet találunk. (II/2) 

Alberti gondolkodásmódját követve a sokszögű formák is igen alkalmasak templomok 
építésére, abban az esetben, ha körből vannak levezetve, melyet aztán kápolnákkal lehet 
bővíteni.114 Bár szimbolikáját tekintve rendkívül hangsúlyos, a templomépítészetben részben a 
szerkezeti nehézségek, részben pedig a liturgia számára kevéssé adaptálható tér miatt aránylag 
kevés háromszög alaprajzú templom épült. A háromszög formát alakítva, más geometriai 
formákkal, például hatszöggel kombinálva is alkalmazták, ami szimbolikáját is erősítette. A 
hármas szám az isteni tökéletességet jelenti továbbá a Szentháromságra való egyértelmű 
utalásként is értelmezhető. 

A nyolcszög számszimbolikája szerint már az antikvitásban a világegyetem rendjét 
jelképezte.115 A keresztény gondolkodásban a nyolcas szám a megújulást jelenti, mivel a zsidó 
napszámítás szerint Krisztus feltámadása a nyolcadik napra esett, s az ember és a világ létét 
lezáró hetes szám után következett,116 vagyis összeköttetésben állt az Utolsó ítélettel és az örök 
élet kezdetével.117 Krisztus feltámadása miatt a beteljesedés száma, dicsérete megtalálható 
Szent Ambrus zsoltármagyarázataiban: „Feltámadásával Ő megszentelte a nyolcadik napot, 
mely az első kezdett lenni, az, amelyik a nyolcadik volt, mert a számok rendjéből előnye lett, és 
szentsége lett az Úr feltámadásából.”118 A feltámadás kifejezésével különösen alkalmas volt 
keresztelőkápolnák és sírépítmények építésére, éppen ezért sok esetben a baptisztériumok és 
bennük a keresztelőmedencék jellegzetesen szabályos nyolcszög formában épültek.119 Jan 
Białostocki, J. Sauer és E. Mâle munkáin keresztül az új élet gondolatával kapcsolta össze, 
mivel a nyolcas a feltámadást, az új teremtés kezdetét és így a keresztelést fejezte ki.120 A 
baptisztériumok esetében is a rendeltetésből következett a kör vagy nyolcszögletű alaprajz 
(mint pl. a Szent Thekla-baptisztérium Milánóban). A keresztelőmedencék kialakításához az 
antik „nymphaeum”-ok, fürdők szolgálhattak mintául.121 „A baptisteriumok alaprajza 
rendszerint nyolcszögletű volt, aminek megvolt a saját jelentése. […] Ezzel szemben a szír 
területen talált keresztelő kápolnák mind négyszögletes alaprajzúak, az első nyolcszögletű 
baptisterium III. Sixtus pápa (432-440) alatt épült a Lateráni bazilika mellett. Ennél korábbi a 
milánói Thecla-templom, melynek felirata Szent Ambrustól származik:  

„Octachorum s(an)c(t)os templum surrexit in usus, 
Octagonus fons est munere dignus eo. 

Hoc numero decuit sacri baptismatis aulam 
Surgere, quo populis vera salus rediit 

Luce resurgentis Chri(st)i, qui claustra resolvit 
Mortis et e tumulis suscitat exanimes 

Confessosq(ue)reos maculoso crimine solvens 
Fontis puriflui diluit inriguo.”122 

                                                      
113 Wittkower 1986, 37. 
114 B. Szűcs 1982, 48-49. 
115 Vesd össze Platón Timaiosz c. művével. 
116 Białostocki 1997, 232. 
117 Seibert 1986, 229, 283. 
118 Magyar Katolikus Lexikon Nyolc számszimbóluma http://lexikon.katolikus.hu/N/nyolc.html    
119 Białostocki 1997, 232. 
120 Białostocki 1997, 232. 
121 Vanyó 1988, 31-32. 
122 Vanyó 1988, 17-18, 304. fordítás: „Nyolcfülkés templom emelkedik szent célra/a nyolcszögletű kút méltó az 
adományhoz. /E számban illett létrejönnie a szent keresztség csarnokának./A győztesen feltámadó Krisztus 
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Míg Szent Ambrusnál a hetes szám az emberi élet természetes kifejlődése szempontjából 

fontos, a nyolcas a szellemi újjászületés szimbóluma. Órigenész magyarázataiból kiindulva 
tehát az örökkévalóságot szimbolizálja. A keresztelőkápolnák esetében tehát a számszimbolika 
vagy az épület vagy a keresztelőmedence alaprajzában nyilvánult meg.123  

Bár Sebastiano Serlio traktátusában a templomok számára alkalmas alaprajzok felsorolását 
az ovális formával zárja, az ovális alaprajzú templomok csak a Trienti zsinat után terjedtek el. 
Bizonyos értelemben tekinthetőek a reneszánsz centrális tértípus sajátosan barokk kori 
átértelmezésének, az egyik tengely mentén megnyújtott elliptikus szárú görög keresztnek,124 
mely alkalmazását tekintve számos esetben a Trinitárius rendhez köthető. Szimbolikájába a 
szerkesztésből következő értelmezések vonhatók be, így a hármasság125 a San Carlo alle 
Quattro Fontane vagy a pozsonyi Trinitárius templom esetében, azonban ezek korántsem 
kötődnek olyan szorosan a számszimbolikához, ahogyan azt a középkori centrális épületek 
ikonográfiájánál láttuk. 

A négyzet alaprajz és szimbolikája 

A négyes szám így a négyszög, s a négyzet, mint szabályos forma általában a teremtés, a 
világ teljességének, harmóniájának kifejezéseként jelenik meg, hivatkozva a Paradicsomra 
(paradicsomi folyók) és a Mennyei Jeruzsálemre egyaránt.126 A négyzet egyfajta imago mundi, 
a földi világ leképezése, egyaránt utalva a négy égtájra.127 A négy evangélista allúziója is 
gyakran kézenfekvőnek tűnik a négyzet értelmezésekor, annál is inkább mert a négyezet, mint 
centrális tér fölé szerkesztett csegelyes kupola gömbháromszögein megjelenő ábrázolások 
gyakori ikonográfiai témája. Alberti a templomok alaprajzi csoportosításában külön helyet 
szentel a négyszögeknek. Az elkülönítés lehetséges magyarázata a forma különlegességében 
rejlik, hiszen elemi formaként, sorolással létrehozott hosszházas tér alapegységeként, valamint 
négyezeti tér esetében terek összemetsződésénél kialakuló centrális térrészként is számtalan 
variációban előfordul.  

A görög kereszt alaprajz és szimbolikája 

A kereszt és annak különböző típusai a kereszténység legfontosabb, ezáltal leggyakoribb 
szimbólumai, amelyet a korai századokban még kevéssé ábrázoltak a keresztre feszítésre való 
egyértelmű utalásnak köszönhetően.128 Nagy Konstantint követően terjedt el széles körben a 
különböző keresztformák használata (latin kereszt, görög kereszt, András-kereszt, Tau-kereszt, 
Antonius (Y)-kereszt, kettős kereszt, pápai kereszt etc.). A kereszt, mint a kereszténység 
elsődleges szimbóluma, különös jelentőséggel bír, s számos jelentésréteget rejt magában. 
Krisztusra utalása egyértelmű, de értelmezhető jelként, a győzelem jeleként,129 áldozatként is. 
Az építészetben a kereszt alaprajzú épületek kialakítása az ókori építészeti formák adaptációját 
követően mind térformáját, mind szimbolikáját tekintve újítónak számított.130 A középkorban 

                                                      
fényében itt valóban visszatér az üdvösség a népeknek, /mert ő (Krisztus) a halál zárait megoldja és feltámasztja 
a holtakat a sírból.” 
123 Vanyó 1988, 108. 
124 Szentkirályi 1986, 49. 
125 Szentkirályi 1986, 49. 
126 Seibert 1986, 282. 
127 Eliade 1999 
128 Murray 2004, 134. 
129„Condidit Ambrosius templum Dominumque sacravit/Nomine apostolico munere reliquiis/Forma crucis 
templum est templum victoria Christi/Sacra triumphalis signat imago locum./Ambrosius alapította a templomot 
és szentelte fel az Úrnak/apostoli címre, ereklyékkel megajándékozva/A keresztalakú templom Krisztus 
győzelmének temploma/A szent győzedelmi alakzat jelzi a helyet”  Vanyó 1988, 106, 304. továbbá Krautheimer 
1942, 8. 
130 Vanyó 1988, 30. 
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a templomokat ’in modum crucis’ tervezték, hiszen a latin kereszt alaprajz Krisztus keresztre 
feszítésének szimbolikus kifejezése volt. A reneszánszban Isten és a világ filozófiai 
értelmezéseinek átalakulásait, a neoplatonikus filozófiából kiindulva a hit, Isten és a 
világegyetem új, harmonikus és részben matematikai alapú felfogásának köszönhetően az 
építészetben a templomépítészet fejezte ki.131 Erre a legalkalmasabbak a centrális, jellemzően 
kupolával ellátott templomépületek bizonyultak, s ezáltal a görög kereszt forma is különös 
jelentőséget kapott. A kereszt forma adta lehetőségeket gyakran kupolás terek építésével 
teljesítették ki, s ily módon alaprajzban egyesülhetett akár a nyolcszög a kereszt formával is, 
létrehozva ezáltal egy, az oltár fölé emelt baldachinhoz hasonló struktúrát.132 A szerzetesi 
építészetben a funkció s elsősorban az elrendezés miatt kevéssé használatos a centrális alaprajz, 
Filarete traktátusában mégis a görög kereszt alaprajzot ajánlja a bencés templomok építéséhez, 
amelynek egy korai példája a Castelleone melletti S. Maria di Bressanoro templom (1465)133 A 
centrális alaprajzú templomok között – talán nem túlzás azt állítani – a görög kereszt a 
leginkább elterjedt és szívesen alkalmazott megoldás, melybe kétségkívül a keresztre utaló 
egyértelmű értelmezése is közrejátszik. A görög kereszt alaprajz elterjedésének vizsgálatában 
Wittkower izgalmas momentumként hivatkozik a görög tudósok hatása mellett a 15. században 
lezajlott itáliai görög „invázióra”.134 Az első világháborút követő években a kereszt, mint 
Krisztus halála, a bűnök megváltása, a centralitás, mint összefogás és a közösség hitben való 
egysége, még nagyobb jelentőséget kapott.135 

Lényegében a görög kereszt alaprajz egyfajta addíciós megoldással való továbbfejlesztése, 
a centralitás hangsúlyozása a négyzetbe írt görög kereszt, vagyis a kilencosztatú középkupolás 
tértípus, ami a bizánci építészetből terjedt el, s a keleti kereszténység máig jellegzetes tértípusa. 
A kilencosztatú tér alkalmazása egészen a 19. századig kitartott. Népszerűségének egyik 
lehetséges magyarázata, hogy belső tere gazdag térélményt nyújt és sokféle módon 
alakítható.136 

A fent bemutatott geometriai formák, jelentésrétegeik és alkalmazásuk, építészet 
ikonográfiai jelentőségük és tárgyalásuk célja, hogy összegezzük azokat a történeti építészeti 
hagyományokat, melyekre a két világháború közötti építészet is oly gyakran hivatkozik, 
elsősorban a centrális épületek építése kapcsán.  

 

Funkcionális-építészeti-térhasználati-urbanisztikai megközelítés 

A centrális szakrális épületek elemzésekor alapvetően a téralakításból és a 
tömegformálásból indulunk ki, s ezekből igyekszünk következtetni a térhasználatra. 
Templomépületek esetében a centralitás fogalmát kétféleképpen lehet értelmezni, egyrészt 
építészeti, alaprajzi- és térformálási vonatkozásban a geometriával összhangban, mésrészt 
urbanisztikai vonatkozásban. Tekintettel arra, hogy a disszertáció önálló fejezetekben 
részletesen kitér a római katolikus illetve a protestáns, s benne a református és az evangélikus 
templomépítészet sajátosságaira, érintve a liturgiai szempontokat is, a liturgiából, mint 
funkcióból következő elveket gyűjtöttünk csak röviden egybe. Ezek bővebb kifejtése és 
magyarázata a megfelelő fejezetekben olvasható, e helyütt csupán egyfajta kivonatolásra 
törekedtünk. 
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A centrális alaprajz illetve a központos tér- tömegforma, nem túlzás azt állítani, az 
építészeti kultúrával együtt alakult, hiszen már a legkorábbi idők emlékeit feltáró régészeti 
kutatások számos olyan épület alaprajzát hozták napvilágra, melyek különféle motivációból, de 
centrális, centralizáló alaprajzzal épültek. Profán és szakrális funkciójú centrális épületekkel 
egyaránt találkozhatunk. A centrális templomtípus alapvetően különbözik a hosszházastól, 
hiszen a térszervezés egy centrális koordinátarendszer origóját követi.137 Szakrális épületek 
esetében a funkció, vagyis a benne végzett szertartások és a liturgia határozta meg az alaprajzi 
elrendezést is. A keresztény építészetben a hosszanti terek nagyszámú közösség befogadására 
voltak alkalmasak, míg a központos szakrális épületek kezdetben jól elkülöníthető funkciókhoz 
igazodva a teljességet, egységet szimbolizálták. Ezt tükrözik a baptisztériumok és a memoriális 
emlékek változatos centrális épületei, a centrumban elhelyezett keresztelőmedencével, ill. 
szarkofággal. Centrális alaprajzú templomok esetében kézenfekvő megoldásként 
jelentkezhetne az oltár középre helyezésével az említett koncepció funkcionális folytatása, 
azonban az oltár önálló – diadalívvel vagy anélkül – szentélybe helyezésével, jellemzően a 
központos térhatás tengelyességének hangsúlyozása valósul meg. A centrális szakrális épületek 
axialitásának hangsúlyozása, a változó liturgiával összhangban, minden későbbi törekvés 
ellenére is a római katolikus templomok jellemzője marad, bár a tér fölé emelkedő kupola, sőt 
még a hossz- és kereszthajós templomok négyezeti tere fölött elhelyezett kupola is az égi világ 
szimbóluma, s mint ilyen, a tér szakrális középpontját jelöli az apszis mellett.138 

A katolikus templomok leghangsúlyosabb eleme az oltár. A korszakban az oltár a trienti 
zsinat szellemében még a szentély végében került felállításra. Alapvetően az oltártérnek nagy 
mozgásokat nem kellett kiszolgálnia, a pap a falhoz állított oltár előtti néhány négyzetméteren 
végezte valamennyi liturgikus cselekményét.139 A szószéket jellemzően az evangéliumi oldalon 
helyezték el. Lényeges eleme volt még a térnek az áldoztatórács, ami a szentély terét a hajótól 
nemcsak fizikálisan, vizuálisan is elválasztotta. A két világháború közötti időszakban kiemelt 
figyelmet kapott a megfelelő látási viszonyok kialakítása érdekében a szentély terének, ill. a 
benne elhelyezett oltár magasságának meghatározása, hogy a liturgikus cselekményt végző pap 
a hívek számára jól látható legyen. A katolikus templom berendezése jellemzően alaprajzi 
elrendezésétől lényegében függetlenül, hosszházas, a bejárattól az oltárig vezető hangsúlyos 
tengellyel. A katolikus templom középpontja, rendeltetése az áldozat s ennek helye az oltár. A 
két világháború közötti templomok egyik elsődleges tervezési szempontjává vált az oltárra 
fordított kiemelt figyelem, s a szentmisével együtt élő hívek közössége. A közösségi szempont 
megjelenítése összefüggésben áll az alaprajzi formálással, és sok esetben központosító 
kísérletek irányába hat, melyek közül a korszak végére a koncentrikus félkörökben elhelyezett 
padsorok példaértékű és előremutató alkalmazásáig is eljut ez az irány. Bár az egyház által is 
elfogadott liturgikus megújítás még várat magára, Guzsik Tamást idézve, a liturgikus teret 
megújítani akaró irányzatnál úgy tűnik, hogy a teret a liturgia szolgálatába állító építészek, 
tervezők megelőzték a "hivatalos" reformokat: tereiket már a leendő új liturgia befogadására is 
alkalmas módon alakították, s erre a szerző centrális, centralizáló alaprajzú templomok példáit 
mutatja be.140 Római katolikus templomok esetében valójában megmarad a hosszanti irányú 
térhasználat miközben a centrális tömegformálás – leginkább a fogadalmi, memoriális 
emlékekhez kapcsolódva – az egyház reprezentációs igényével kiegészülve az elsődlegesnek 
tekintett hagyomány egyik kifejezőeszközévé válik a két világháború közötti Magyarországon. 
A címben megjelenő fogalompárra utalva, s részben azt kiegészítve, hagyományon, annak 
rendkívül sokrétű értelmezése helyett, jelen esetben azonban a keresztény építészeti 
hagyományt, az Egyház kiemelkedő korszakait és épületeit értjük, melyek akár funkcionálisan 
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(pl.: keresztelőkápolnák) akár szimbolikusan, akár archetípusokra való hivatkozásként jelennek 
meg. Ilyen értelemben a fogadalmi- és emléktemplomok, mint emlékművek, vagy a Szűz Mária 
kultusz ikonográfiai értelmezése közrejátszott abban, hogy a tiszteletére emelt templomokat 
centrális formában képzeljék el,141 s valósítsák meg a két világháború közötti időszakban. Az 
archetípusok, mint a keresztény építészeti hagyomány kiemelt épületeinek megidézése számos 
– nem csak a két világháború közötti – korszakban megtalálható. A teljesség igénye és az 
előfurdulást jelképező sorrendiség nélkül a Pantheonra, a Hagia Sophiara, a betlehemi Jézus 
születése és a jeruzsálemi Szent Sír templomra s természetesen magára a San Pietro bazilikára 
való építészeti s egyben történeti hagyományra való utalás folyamatosan jelen volt a katolikus 
templomépítészetben.  

A protestáns  templomok esetében az Úr asztala/oltár és a szószék egy liturgiai centrumot 
formál, mely köré kellett csoportosítani a gyülekezetet úgy, hogy lehetőleg minden tagja 
számára egyenlő jó látási és hallási feltételeket biztosítson a templom tere. Annak érdekében, 
hogy ezek a feltételek maradéktalanul teljesülni tudjanak az építészek és teológusok különböző 
téralakításokkal kísérleteztek úgy, hogy minél nagyobb számú gyülekezetet tudjanak közel 
hozni a liturgiai centrumhoz. A kíséreltek között számos példát találunk a hagyományos 
hosszházas alaprajzú, de berendezésében központosító megoldásoktól a kereszthajós, 
kereszttengelyes, diagonális szerkesztésű típusokon át a teljesen központos, változatos alaprajzi 
kialakítású egyedi példákig. Ezeket sokszor karzatok/karzatrendszerek kialakításával 
egészítették ki, ezáltal is fokozva a központosítás irányába ható berendezést. A reformátusoknál 
az Úr asztala körül járható, s törekvés mutatkozott ezen elem a tér középpontja irányába 
mozgatására úgy, hogy ez említett feltételek teljesülni tudjanak. Érdemes még megemlíteni a 
reformátusoknál a presbiteri padokat, melyek gyakran szembe fordítva helyezkedtek el, ezáltal 
is hangsúlyozva a centrumképzést. Az apszis kialakítására is számos példát találunk protestáns 
templomok esetében is a hosszhajós önálló szentélyrésszel épült templomtól az apszis nélküli 
épületekig.  

 
Az urbanisztikai kérdések között egy rövid felvetés erejéig szólnunk kell, a templom 

városépítészeti szempontból értelmezett központi szerepének változásáról is. A római és görög 
katolikus gyakorlat szerint, a protestánstól eltérően, a templom a település szakrális, s egyben 
közösségi életének központja volt, melyet centrális elhelyezése is tükrözött. A templomban 
zajló eseményeken korábban gyakorlatilag az egész közösség részt vett, így ezek alkalmasak 
voltak arra, hogy bemutassák és szimbolikusan is megerősítsék a közösség összetartozását, s 
egyszersmind belső tagoltságát.142 A központos elhelyezés a katolikusból protestánssá lett 
templom esetében természetesen megmaradt, de az épület funkcióját tekintve többé már nem 
értelmezhető szent helyként. A települések központi területére, lehetőleg magaslatra épített 
templom kiemelkedik környezetéből, körbejárható, szabad tér övezi, tornya messziről is jól 
látható, stílusa és elhelyezése pedig a település építészetére, településképére is hatott. A 20. 
században elsősorban a két világháború közötti időszakban az új építésű templomépületek 
irányadó jellege, így az építészeti feladat is megváltozott. Immár nem a szakrális hely körül 
formálódott a település, ellenkezőleg, legtöbb esetben már meglévő szövetbe épültek a 
templomok, új település- városrészek kisebb közösségei számára. Az új épület helye sokszor a 
kegyúr vagy adományozó által biztosított szabad telektől függött, így a központos elhelyezés is 
egyre kevésbé volt elvárás. A városi perifériákon sok esetben a telepszerű építkezések kialakuló 
új közösségei építettek templomot, aminek igazodnia kellett a környező épületekhez, míg a 
centrumokban a városi térfalba kellett ágyazni a templom épületét, ami megoldandó, új 
feladatként jelentkezett az építészek számára is. Zártosorú beépítésben megjelenő, bérház 
homlokzatú templomokat építettek a protestánsok, míg a katolikusok továbbra is a 
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körbejárható, vagy legalább sarok-telkes elhelyezést preferálták. Katolikus templomok 
esetében is találunk egy-egy elszigetelt példát a zártsorú beépítésre.143 Néhány esetben azonban 
az új telepes építkezések vagy városi területek beépítésekor előre kijelölték az építendő 
templom helyét is. Rendkívül sommás megállapításként azonban annyit talán érdemes e helyen 
kiemelni, hogy míg korábban a templom épülete a településkép egyik, ha nem a 
legmeghatározóbb eleme volt, mely köré szerveződött az adott település, addig a két 
világháború között, az esetek majd mindegyikében már meglévő falu, városrész, városi 
szövetbe kellett elhelyezni az új épületet. Ettől kezdve a templomépület egyfajta irányadó 
jellege átalakult, s az illeszkedés lesz az egyik legnagyobb kérdés ezen épületek tervezésekor. 

Szerkezeti megközelítés – boltozatok és kupolák, centrális terek 
térlefedése  

A centrális terek vizsgálatakor elengedhetetlen szempontként jelentkezik a terek 
lefedésének kérdése, a kupolaépítés és annak analógiái illetve a különböző boltozási rendszerek 
tárgyalása. A kupolaépítés szerkezeti analógiái a tartószerkezeti és kivitelezési szempontok 
alapján vizsgálhatók. A történeti építészet által felölelt időszak jelentős hányadát alapvetően a 
kiselemes rendszerű építés uralta. Megemlítendő, hogy az ókori Róma építészetében már 
időszámításunk előtt néhány évszázaddal ezelőtt144 nagyjából Kr.e. 150-től ismert volt a 
helyszínen formázható, önthető anyag, az ún. római beton, melynek szilárdsága a mai 
betonokéval azonos nagyságrendű lehetett.145 A kupolák fejlődése szempontjából azonban 
elsősorban a kiselemes rendszerű (kőből, téglából falazott) boltozatok sajátos szerkezeti 
problémái voltak meghatározóak, melyeket az építők nagy leleményességgel oldottak meg.146 
Az építéstechnológiai lehetőségek mindig erősen függtek az alkalmazott építőanyagoktól, ami 
sokszor meghatározta a kupolák kialakítását. Kezdetben elsősorban álboltozatú kupolák 
épültek. Később az építési igények differenciálódása miatt egyre változatosabb megoldásokat 
kellett alkalmazni elsősorban a kör alaprajzú épületek lefedésére, ami a kupolaépítés fejlődését 
segítette elő.147 Úgy tűnik a vágy, hogy hatalmas kupolás tereket hozzanak létre, elősegítette a 
technika fejlődésének folyamatát.148 Megjegyzendő, hogy a monumentális centrális épületek és 
azok kupolával való lefedése szükségszerűen összekapcsolódott a római fürdőépítészettel,149 s 
ez befolyásolta a centrális szakrális terek építészetét is. Nemcsak kör, hanem sokszög alaprajzú 
centrális tereket is előszeretettel fedtek kupolával, azonban ilyenkor a gömb vagy forgásfelületű 
kupola helyett – főleg a középkortól kezdve – egyre gyakrabban szögletes kupolákat építettek 
(kolostorboltozat), hiszen a sokszögű alépítményhez egyszerűbben illeszkedik a sokszögű 
térlefedő szerkezet. Négyszögletes terek reprezentatív lefedésére, elemi terek vagy sorolt terek 
esetén csegelyes gömbkupolát alkalmaztak a szögletesből a forgásfelületbe való átmenet 
megoldására.150  

A centrális épületek térlefedésének történetében a bizánci birodalomban kialakult alaprajzi 
rendszerek és szerkezetek egészen a 19. századig meghatározták a szakrális építészetet. A 
bizánci építészetben a kupolák geometriai formái is bővültek: a sima intradoszú félgömbkupola 
mellett megjelent a bordás- és a cikkelyes kupola is, valamint kialakult a kilencosztatú tér fölé 
épített kupola- és boltozati megoldás, ami az alátámasztások és oldalnyomások 
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kiegyensúlyozásának a legtisztább és legharmonikusabb, leggazdagabb belső térélményt nyújtó 
rendszerét adja. Bizáncban jelent meg a kereszt alakban sorolt kupolák építése, illetve a 
félkupolákkal megtámasztott középkupola típusa.151 A középkorban a szabadon álló centrális 
alaprajzú épületek közül a jellegzetes nyolcszögletű keresztelőkápolnákat érdemes említeni, 
míg a templomépületek centralitása a négyezeti tér fölé emelt változatos kupolákban fejeződött 
ki. A szerkezeti újítások szempontja szerint nézve a firenzei dóm 42 m belső átmérőjű kupolája 
számos érdekességet rejt magában, mint a szerkezet kedvező erőtani viselkedése, a zsaluzat 
nélküli megépítés lehetősége. Mindemellett a firenzei dóm alaprajzi elrendezését tekintve a 
hosszházas és centrális terek sikeres egyesítését mutatja oly módon, hogy a kupola határozottan 
kiemeli a centrális tér jelentőségét.152 A teljesség igénye nélkül, a római Szent Péter-bazilika, a 
londoni Szent Pál-székesegyház szintén fontos mérföldkövei a kupolák fejlődéstörténetének. A 
párizsi Sainte Genevieve-templom (1757–1812) volt az egyik első, ahol mérnöki segítséget is 
igénybe vett az építész a tervezés során. Számunkra jelentős magyarországi példa az esztergomi 
székesegyház 33,5 m átmérőjű kupolájával, a lipótvárosi plébániatemplom, a mai budapesti 
Szent István-bazilika, amelyet főként a kivitelezés szempontjából tanulságos megemlíteni.153  

A 20. század kupoláinak építése során szakítottak az addig alkalmazott kiselemes 
rendszerrel, hiszen többségük az elődökkel ellentétben vasbetonból készült. A vasbetont a 19. 
század közepén találták fel, és a század végén jelent meg az építőiparban. A mérnöki 
szerkezetek tervezésénél ekkor kezdett általánossá válni az addig felhalmozott tudáson és 
tapasztalaton alapuló erőtani méretezés. A szerkezettervezésben főként Cullmann nyomán 
használt, elsősorban grafikus, grafoanalitikus módszerek nem kedveztek a felületek 
erőjátékának megértéséhez, számításához. A forgásfelületű héjak nyomatékmentes 
teherviselését leíró membránelmélet megszületése az 1910-es évekre tehető.154 A vasbeton 
héjak először mérnöki építményekben jelentek meg, főként német, francia és orosz mérnökök 
munkásságához kötődve. A vasbeton héjboltozatok terén a Dywidag cég és mérnökei voltak 
úttörők Németországban.155 Magyarországon Zielinski Szilárd156 nevét kell megemlíteni, 
akihez többek között víztornyok építése is fűződik, de Bory Jenő, Medgyaszay István157 és 
mások is kísérleteztek a vasbeton innovatív használatával. Az építészetben a századforduló 
környékén találkozhatunk először héjakkal. Az újfajta boltozatok előnye egyrészt a héjak 
vastagsági méreteinek csökkenése a korábban használt kő, tégla és beton anyagokból épült 
boltozatokhoz képest, másrészt a számításba vehető húzószilárdság, ami jelentősen kitágítja a 
boltozatok építésének módjait, hiszen változatos alakú héjak építésére ad lehetőséget. 
Mindemellett fontos megállapítás, hogy a boltozat falvastagságának redukálása a boltozatra 
ható terhek csökkenését idézi elő, ez pedig a falvastagság további redukálására nyújt módot.158 
A szerkezetekre nézve megkülönböztethetőek bordás és borda nélküli vasbeton kupolák.159 A 
vasbeton alkalmazása legtöbbször monolitikus építéstechnológiával párosult, de tudunk olyan 
magyar épületről a vasbetonépítés hőskorából, melynek kupolája minden valószínűség szerint 
előregyártott elemekből készült.160 A magasépítés történetében a világ első és második 
vasbeton kupolája a müncheni Armeemuseum (Otto Lasne, 1901-1905, 16 m), illetve az 
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Anatomie (Max Littmann, 1905-1907, 22 m) épületeit koronázza. Mindkettő a 20. század első 
évtizedében épült.161 Az első két kupolát még számos további követte eleinte Németországban, 
később Európa, majd a világ más tájain is. Fontos mérföldkő a kupolák fejlődéstörténetében – 
a teljesség igénye nélkül – a breslaui Jahrhunderthalle (Max Berg, 1912-1913, 65 m), a lipcsei 
Grossmarkthalle, (Hubert Ritter, a kupolát Franz Dischinger és Hubert Rüsch tervezte 1927-
ben, 65,8 m)162 illetve az USA Illinois államában található Assembly Hall 
(Harrison&Abramovitz, 1963) hatalmas fesztávú vasbeton kupolája, mely utóbbi máig a 
legnagyobb a vasbeton szerkezetűek közül.  

A vasbeton magyarországi története a századforduló, ill. a 20. század első felére 
datálható.163 Az építészek és szerkezettervezők mellett a szakmai szervezetek közül a Magyar 
Mérnök- és Építész Egylet élen járt a vasbeton ismertetése, elterjesztése terén, s Közlönyében 
folyamatosan jelentette meg az újdonságokat, elemző cikkeket, hazai- és nemzetközi példákat. 
1909-ben jelent meg a MMÉE első vasbeton-szabályzata, melyet 1931-ben követett a 
következő, többek között Kazinczy Gábor és Mihailich Győző közreműködésével. Talán nem 
túlzás azt állítani, hogy a vasbeton használatának hazai elterjedése számos új kutatási irányt 
jelöl ki. Jelen keretek között ehhez kapcsolódva csupán annyit emelnénk ki, hogy a MMÉE 
Mű- és Középítési Szakosztályok 1938-ban a vasbeton-szabályzat újra alkotására kijelölt 
bizottság tagjai között a szakma jelentős képviselőit is megtaláljuk, akik elméleti- és gyakorlati 
munkásságukkal hozzájárultak a vasbeton szerkezetek elterjedéséhez, alkalmazásuk 
fejlesztéséhez.164 A hazai szakirodalomban 1913-tól léteznek már magyar nyelvű kézikönyvek 
elsősorban az építészek, mérnökök, ill. építőmesterek számára, illetve ekkortól jelenik meg a 
Betonszemle folyóirat is. Mind a folyóiratok hasábjain megjelenő cikkek, mind a kiadott 
kézikönyvek és jegyzetek arra engednek következtetni, hogy a korszakban elsősorban a 
Műegyetemhez ill. a MMÉE-hez kapcsolódó mérnökök és építészek rendkívül tájékozottak 
voltak a német, francia, svájci hasonló szakirodalmakkal kapcsolatban, s célul tűzték ki ezen 
munkák hazai megismertetését is. 1913-ban jelent meg Müller Félix építész, műegyetemi 
tanársegéd Vasbetonszerkezetek a magasépítészetben című könyve,165 ami a német nyelvű 
szakirodalom meghonosítására, összegzésére törekszik oly módon, hogy a Műegyetem 
Alkalmazott Szilárdságtani tanszéke részéről elfogadott ismereteket közli.166 Külön fejezetet 
szentel a vasbeton-tetőszerkezeteknek, melyben kitér a boltozatok és kupolák kérdésére is. 
Számos ponton a MMÉE 1909-es I. vasbetonszabályzatára hivatkozik, mint ekkor érvényben 
lévő útmutatóra. Müller könyvét egy évvel később 1914-ben Uy Károly építész 
Vasbetonépítés167 című munkája követte. A boltozatok és kupolák szerkezeteinek számítására 
nem tér ki, elsősorban a kivitelezési munkálatok szemszögéből mutat be fényképekkel 
illusztrálva konkrét példákat, melyek korhű forrásai az egyes templomok építkezésének. 1922-
ben jelent meg Dr. Mihailich Győző Vasbetonszerkezetek című tankönyve a mérnök-és 
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építészhallgatók számára, akiknek e tárgyat 1909/10-es tanévtől oktatta.168 Dr. Csonka Pál 
professzor Tanulmányok a szilárdságtan köréből (1935) című műve egy egész fejezetet szentel 
a boltozatok és kupolák kérdésének és számításainak és részletesen tárgyalja a héjboltozatokat 
a fent már idézett korabeli német szakirodalomra hivatkozva. A korabeli Technika és 
Betonszemle szakfolyóiratokban valamint az építészeti és művészeti szaklapokban is számos 
cikk jelent meg. Medgyaszay István és Bory Jenő, akiknek vasbeton templomai ismertek és a 
korszakban példaértékűnek számítottak, rendszeresen publikáltak a vasbeton szerkezetekről és 
azok művészi formájáról.169 Medgyaszay kapcsán szükséges megemlíteni Francis S. 
Onderdonk The Ferro-Concrete Style című 1928-ban megjelent művét, mely Medgyaszay 
Istvánt és építészetét a vasbeton építés terén a világ élvonalához tartozónak ítéli s több épületét 
korabeli fényképeken mutatta be.170 Két évvel később a MMÉE Közlönye részletesen ismertette 
Onderdonk könyvét büszkén hivatkozva Medgyaszay elismerésére.171 Onderdonk alapos 
kutatást követően mutatja be európai és amerikai példák során át a vasbeton alkalmazásának 
gyakorlati lehetőségeit a különböző felületkezelések és stílusok tükrében.  

A szakrális épületek esetében hosszú folyamat volt, mire az egyházak, de elsősorban a 
Római Katolikus Egyház maradéktalanul elfogadta és támogatta a vasbetont, mint új anyagot, 
illetve a betonból készült boltozatokat, kupolákat. Egy korabeli forrás a templom boltozatokkal 
kapcsolatos érvekre és ellenérvekre világít rá. Dr. Szőnyi Ottó a Központi Egyházművészeti 
Hivatal (KEH) elnöke 1934. március 12-én kelt beszámolójában Serédi Jusztinián 
hercegprímásnak jelenti a KEH 1931. július – 1933. december 31. közötti működését, melyek 
során kitér a térlefedő szerkezetek kérdésére és anyaghasználatára: „A boltozatoknak, mint a 
templombelső kialakításának templomszerűségét annyira hangsúlyozó elemnek, igen sok 
barátja van úgy a papság, mint a hívek között és  majdnem minden új templom létesítésénél 
fellángol a boltozatot követelő vágy. Komoly értékű, festhető boltozatot azonban csak téglából 
és kőből lehet elképzelni. Az új boltozatoknak önmagukban is költséges voltuk mellett az a 
legnagyobb hátrányuk, hogy a tartó falakat is megfelelő vastagra kell méretezni esetleg 
támszerkezetekkel is ellátni, hogy a nagy vízszintes vállnyomást kibírják. Könnyebb és olcsóbb 
szerkezeteteket kerestek tehát, amelyek könnyű és olcsó előállíthatóságuk mellett lehetőleg csak 
függőleges vállnyomással terheljék a falakat, hogy azok vastagságát minimálisra lehessen 
csökkenteni. Ilyet találtak a faszerkezetre függesztett gipszboltozatokban vagy pl. a mátraszéki 
templom esetében favázra szegezett „heraklit” lapokból készített boltozatban. Lelkiismeretem 
szava követeli, hogy küzdjek ezek ellen a boltozatoknak nevezett hamisítványok ellen. 
Mindenkor felhívtam az építtetők és az építészek figyelmét ezen szerkezetek hátrányaira, 
szerény véleményem szerint nemcsak az olcsóság az előny, hanem a jóság is. Ezek a gipsz és 
egyéb boltozatok a boltozati forma olcsó előállításáért cserébe dobják a tűzbiztonságot, holott 
a boltozatok kialakításának és elterjedésének talán főoka éppen a tűzbiztonság volt. A 
betonboltozatok sem mondhatók ideálisnak, mert a festés éppúgy nem tart a cementes 
habarcson, mint a gipszen. Harmadik nagy hátrány a hőszigetelésben mutatkozik. A beton és a 
gipsz hőszigetelése nem számottevő és hogy ha külön költséges hőszigetelő réteg nem kerül 
rájuk, rendkívüli nagy páralecsapódás lép fel, ami még az egyszerű festést is hamar tönkreteszi, 
sőt megtámadja az esetleges repedéseken keresztül a vasrészeket is. – viszont (úgy érzem) a 
lapos famennyezet tűzbiztosan is elkészíthető. Helyesen alkalmazott padlástapasztás és 
esetleges letéglázás a tűz ellen biztos védelmet nyújt és hőszigetelő tulajdonságánál fogva a 
mennyezeti pára lecsapódást is megszűnteti. Festeni és díszíteni a legváltozatosabb módokon 
lehet. – úgy érzem, ahol az olcsóság uralkodó szempont legyen és – ma hol nem? – ott a 
tűzbiztonság elengedhetetlen követelménye és más figyelmen kívül nem hagyható szempontok 
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elvezetnek a gerendás, kazettás mennyezetekhez, melyek mögött épp annyi tradíció, sőt nagyobb 
múlt áll, mint a boltozatok mögött.”172 Szőnyi szavai forrásként szolgálnak egyrészt arra 
vonatkozóan, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe a térlefedő szerkezeteknél, 
másrészt a vasbeton szerkezetekhez és boltozatokhoz való hivatalos hozzáállást is tükrözi, 
amely az 1930-as évektől lassú elmozdulást mutat a korábbi évtizedhez képest.  

A vasbeton boltozatokat Szőnyi kifejezetten nem említi, bár a beton boltozatokra kitér, 
emellett részletezi a gipsz és egyéb olcsó típusokat, melyek közül a rabitz-boltozatokat és 
kupolákat érdemes kiemelni, mint a korszakban elterjedt szerkezet típust. A rabitz-szerkezetek 
használata a 19. század végétől Németországból kiindulva terjedt el s vált egyre népszerűbbé 
hazánkban is, ahol a vasbeton elterjedése fokozatosan kiszorította. Nevét Carl Rabitz berlini 
építőmesterről kapta, aki találmányát – a mezőgazdasági épületek, tartályok, silók építéséhez 
használható falszerkezeteket – 1885-ben szabadalmaztatta Angliában, majd egy évvel később 
Amerikában.173 Magyarországon külön szabadalmi eljárást a Rabitz-féle szerkezetekre nem 
nyújtottak be. Bár a szabadalmi leírás kifejezetten silók építéséhez alkalmazható gömbvas 
bordákkal merevített sodronyhálóra fröcskölt gipsz vagy cement alapú falakkal foglalkozik, a 
technikát nagyon hamar boltozatokra is adaptálták, s alkalmazása széles körben elterjedté vált 
hazánkban is, melynek oka többek között a gyors helyszíni előállítás és szerelés, s a boltozatok 
kellemetlen időjárási viszonyok között, télen is a tető által védett térben készülhettek. Emellett 
a szerkezet jó tűzállósága is elsődleges szempont volt a korban. Hazánkban az egyik korai 
rabitz-boltozat a Gerster Kálmán által tervezett hajdúböszörményi református templomban 
található (1897-ben épült)174 s ezt követően számos más épület esetében alkalmazták sikerrel a 
szerkezetet templomok, víztorony, kastélyok, lakóházak, sőt egy progresszív falfestészeti 
technika a cementfestészet175 esetében is. A rabitz-boltozatok szakszerű elkészítéséről és 
alkalmazásáról igen csekély szakirodalmi forrással rendelkezünk a korszakból. Ennek egyik 
oka lehet talán a szerkezet egyértelmű és könnyű alkalmazása, amely nem igényelt különösen 
előzetes tudást. Két korabeli szakirodalom illetve építési útmutató, segédlet foglalkozik a rabitz 
falak építésén túl a boltozatok kialakításával is. A legkorábbi kézikönyv, Lechner Jenő és 
Warga László Építők zsebkönyve176 című műve 1904-ből, amely már címében is jelzi a mű 
célcsoportját és előre vetíti a tárgyalt témák kidolgozásának részletezését. A Rabitz rendszerű 
boltozatokról a következő leírást találjuk: „A Rabitz-szerkezetek 6-8 cm vastag fal vagy 
boltszerkezetek, melyek erős, 2 cm-es szövésű sodronybetéttel vannak ellátva. A vasbordák közé 
feszített sodronyvázat állványzaton, egy fehérmészből, gipszből, enyvből, homokból és állati 
szőrből – u.n. Rabitz-habarcs – álló anyaggal kell kicsömöszölni. Erősen víz, tűz és fagyálló, 
ellenben rossz hő-, és hangszigetelő, s kötés közben térfogatát nem változtatja. Az ily módon 
készült szerkezet nem terhelhető meg, ha a födém vagy boltozat megterhelésre van szánva, a 
tartók közé erősebb vasból azokat átfogó főkötéseket kell készíteni s erre feszítendő ki a 
sodronyháló. 800 kg/m2 terhelésig fenti habarcs alkalmazható, nagyobb igénybevétel esetén 
kavicsbetont kell fölé döngölni.”177 A rabitz-boltozat vagy -kupola a gipsz mellett jellemzően 
cement vagy beton felhasználásával is készülhetett. Kevésbé a szerkezet kialakítására, mint 
inkább alkalmazására fókuszál Sándy Gyula Újabb és különleges épületszerkezetek című 1920-
ban megjelent könyvében, amely autentikus forrásnak tekinthető a kaposvári templomra 
vonatkozóan. (II/25) A szerző a mennyezetek tárgyalásánál a nem hordképes modern 
szerkezetek pontnál kiemeli a rabitz-szerkezetet, amely véleménye szerint, s a nagy számú 
alkalmazás is ezt bizonyítja, legáltalánosabbá vált. Jelentőségét abban látja, hogy síkfelület 
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vagy öblös boltozat alaknak megfelelően célszerűen alkalmazható, s vele ugyanolyan 
térhatások érhetők el, amiket a látható kazettás famennyezet vagy a legmonumentálisabb 
boltozat nyújt, anélkül, hogy a szerkezet akár tűzveszélyes lenne, akár nagy oldalnyomásokat 
gyakorolna, vastag gyámfalakat igényelne. A rabitz alkalmazásával hatalmas dongák és 
kupolák is készíthetők felsőbb emeleteken, ahol csupán terhelés nélküli vékonyabb gyámfalak 
állnak rendelkezésre.178 Alkalmazásáról bővebben ír, mint az Építők zsebkönyve, hiszen 
megjegyzi: „A rabitz-szerkezet bizonyos esetekben kisebb terheléseket is kibír (100-150 kgr m2) 
sodronyhálója vas merevítővasai közvetítésével felfüggeszthető egy más hordképes 
mennyezetre, vagy a födélszékre, esetleg a fölé behúzott fa- vagy vasgerendákra, de a főfalak 
közé önállóan is beiktatható. Előbbi esetekben a szabadon függő vasak vagy tartóik tűzesetnél 
elpusztulnak, ami által a rabitz-szerkezet is leszakad, utóbbi esetben a falakra függesztett 
főhuzalok kellően beburkolhatók gipszbordákkal, amiáltal azok nem tüzesednek olya könnyen 
át és a bordák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a boltozat súlyát a falakra vertikális terhelés 
alakjában adják át, ezekre lehet az esetleges padlásjárdákat helyezni.”179 További előnye, hogy 
a rabitz-mennyezetek alsó felülete könnyen és egységesen díszíthető, festhető.  

A vasbeton használata lassanként kiszorította a rabitz-boltozatot. A magyarországi példák 
közül a szakrális építészeti emlékekre szorítkozva a rárósmulyadit (1. kép) számos kisebb-
nagyobb vasbeton kupola követte, a budapesti Fasori református templom (Árkay Aladár, 1911-
1913) (2. kép), az egykori székesfehérvári aggintézeti kápolna (ma Jézus Szíve templom, Bory 
Jenő, 1910-1911) (3. kép), a muraszombati római katolikus templom (Takács László, 1910-
1912) (4-5. kép), a budapesti dominikánus Rózsafüzér királynéja templom (Hofhauser Antal, 
1912-1915),180 a budapesti Rezső téri plébániatemplom (id. Kismarty-Lechner Jenő, 1927-
1931) (II/1), az egykori Regnum Marianum templom (Kotsis Iván, 1926-1930) (II/2), a mohácsi 
Fogadalmi templom (Árkay Aladár és Árkay Bertalan, 1929-1942) (II/5), a székesfehérvári 
Prohászka Ottokár Emléktemplom (Fábián Gáspár, 1928-1929) (6. kép, II/9), a pécsi Szent 
Mihály-temetőkápolna (8-12 cm; Weichinger Károly és ifj. Nendtvich Andor, 1932-1934)181 
(II/7), a rákospalotai evangélikus templom vasbeton kupolája (Szalkai Jenő, 1935-1940) 
(II/22), a kőbányai evangélikus templom vasbeton héja (Frecska János, 1931) (II/20). A sort a 
Menyhárd István szerkezettervező nevéhez köthető, Molnár Farkas építész által tervezett 
Magyar Szentföld-templomának (1940-1949) elliptikus vasbeton héja zárta volna, mely 
egyedülálló jelentőségű lett volna a korszakban.182 (II/3) 

                                                      
178 Sándy 1920, 31. 
179 Sándy 1920, 31-32. 
180 Vasbeton boltozatának, kupolájának tervezési munkájában Dr. Mihailich Győző is részt vett. 
181 A Szent Mihály-temetőkápolna kupolája bauxitbetonból készült, tervezője Dulánszky Jenő építészmérnök. 
(IV/7. adatlap) 
182 Hasonló koncepcióval valósult meg a II. világháború után Árkay Bertalan taksonyi temploma (1958) a témában 
lásd: Vukoszávlyev – Urbán 2016 és Lantos 2017 cikkeit. Továbbá értékeléséről lásd: Ferkai 2011, 191. „A 
Szentföld-templomhoz mérhető szakrális épületet nem ismerünk a két háború közötti Európában. […] A modern 
templomépítészetben vannak ugyan centrális jellegű tervek, de formaviláguk vagy expresszionista, mint például 
Otto Bartning Sternkirche-terve (1922), mely ráadásul a gótika szerkezeti elvére épül, vagy történeti előképekhez 
kötődik, mint Rudolf Schwarz Dominikus Böhmmel közösen tervezett plébániatemploma (Menden, 1925), barokkos 
alaprajzon expresszív gotizáló formákkal. […] Az ellipszis, vagy az ovális formák az alaprajz szerkesztésében az 
1950-es években jöttek divatba, és különösen Németországban terjedtek el széles körben. Rudolf Schwarz egymaga 
három-négy templomot épít ilyen formákkal. A legismertebb közülük az egyterű, két kápolnával bővített St. Michael 
plénániatemplom (Frankfurt, 1952-56), melynek terét síkmennyezet fedi. Molnár terve, Menyhárd héjkupolájával, 
ebben a mezőnyben is különlegesnek számított volna. Az ovális alaprajzi forma újabb reneszánszát nemrég, a 
nyolcvanas-kilencvenes években éltük meg (előkép: Peter Zumthor Sogn Benedetg kápolnája, Sumvitg, Svájc, 
1988).” 
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1. kép: A rárósmulyadi templom terve (forrás: MI Emlékház); 2. kép: A fasori református templom vasbeton 
kupolája építés közben (forrás: Uy 1914, 88.); 3. kép: A székesfehérvári egykori Aggintézeti (ma Jézus Szíve-
templom) vasbeton kupolája építés közben (forrás: Uy 1914, 160); 4. kép: A muraszombati templom vasbeton 
kupolája építés közben (forrás: Uy 1914, 161.); 5. kép: A muraszombati templom vasbeton kupolája belülről 
(forrás: Uy 1914, 252.); 6. kép: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom vasbeton kupolája építés 
közben (forrás: SzfvPL) 
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Centrális templomok a két világháború között 

Az építtető egyház: a Római Katolikus Egyház 

A két világháború közötti katolikus templomépítészet 
Magyarországon 

„A mai kor vallásosságának is meg kell alkotnia 
a maga művészetét…”183 Somogyi Antal 

 
A 20. század első fele számos változást hozott a Római Katolikus Egyház életében 

Magyarországon is. Az I. világháborút követően a Tanácsköztársaság idején történt 
megpróbáltatásokat fokozták később Trianon és az azt követő évek nehézségei.184 A trianoni 
országhatárok alapvetően új helyzetet teremtettek a magyar katolikus egyházkormányzat 
struktúrájában. Az új határok az egyházmegyékből 13-at teljes egészükben, másokat pedig 
részben a magyar határokon kívülre helyeztek.185 Az egyházmegyék birtokainak jelentős része 
az újrarendeződő országhatárokon kívülre esett. Ennek ellenére határozottan állíthatjuk, hogy a 
templomépítészet tekintetében az I. világháború és következményei hazánkban a Római 
Katolikus Egyház megerősödését vonták maguk után. A trianoni békekötés utáni 
Magyarországon a korszellem általános jellemzőjévé vált a ’keresztény és nemzeti felbuzdulás’, 
mely az egyházművészetre is kihatott. A Horthy-korszak katolikus reneszánszának velejárója 
volt az egyházi művészet fellendülése is, hiszen az új plébániák alapítása, új templomok építése, 
régiek átépítése vagy felújítása számos lehetőséget kínált e téren mind az építészeknek, mind a 
képzőművészeknek.186 (I. grafikonok és III. adatbázis) A korszak egyházművészetének 
problematikáját Gerevich Tibor írása már 1920-ban előrevetítette: „[…] Magyarországon 
keresztény és nemzeti felbuzdulás van. Új korszellemünknek ez két legfőbb jelzője. E reneszánsz 
megnyilatkozik politikában, társadalmi életben, irodalomban; művészete még nincs. A 
művészeti megújhodás késedelmének több oka van; az egyik fő ok kétségkívül a komoly 
munkaalkalom hiánya. Az új közszellem – ha még nyers formában is – megvan s várja, hogy az 
új művészetet megtermékenyíthesse.”187 Továbbá meghatározta a fejlődés irányvonalát is: „Ha 
magyar egyházművészetet akarunk teremteni, fel kell élesztenünk régi művészetünk 
hagyományait s a nemzeti folytonosságot helyreállítva, az új fejlődést ezekbe kapcsolni. 
Egyházi művészetünk nemzeti is legyen.”188 Az 1930-as években hazánkban jelentkező modern 
művészeti tendenciák különös nehézségekbe ütköztek az egyházművészetek terén, melynek 

                                                      
183 Somogyi 1927, 62. 
184 Beke 2009, 109. 
185 Gergely 1997, 41. 
Az 1918 előtti 30 egyházmegyéből 4 maradt érintetlen: Veszprém, Székesfehérvár, Vác, Eger, Pannonhalma. 8 
maradt székhelyével, de csonkán: Esztergom, Győr, Szombathely, Pécs, Kalocsa, Csanád, Hajdúdorog, 
Pannonhalma; továbbá Csanád új székhellyel, de csonkán. 13 egyházmegye teljesen elkerült. Gergely 1997, 46-
47. 
A Trianon következtében végbemenő egyházkormányzati változások eredményeképpen a következő 
egyházmegyék vannak Magyarországon 1930-31-től: Esztergom, Győr, Hajdúdorog, Pécs, Székesfehérvár, 
Szombathely, Vác, Veszprém, Eperjes-Munkács (Miskolc) ap.adm., Kalocsa, Csanád, Nagyvárad (Debrecen) 
ap.adm., Eger, Szatmár (Mérk) ap.adm., Kassai-, Rozsnyói helynökség, Pannonhalma. Gergely 1997, 67-68.  
A Magyar Katolikus Almanach évfolyamai is folyamatosan tájékoztatást nyújtanak az egyházkormányzati 
átrendeződések kérdésében. Kovács 1929, 903-917. 
186 Gergely 1997, 267 
187 Gerevich 1920, 28. 
188 Gerevich 1920, 30. 
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oka részben, ahogy Gerevich írta: „Ne legyen a templom elvont s hatásában ki nem próbált 
művészeti problémák kísérleti állomása.”189 Az új egyházművészet kialakításában a fent vázolt 
fejlődési irányoknak megfelelően az 1930-as évtizedre hazánkban sajátos stíluspluralizmus 
alakult ki, melyben látványos szerepet játszottak egyrészt a Gerevich által sugallt, 
hagyományokat felélesztő úgynevezett neostílusok, a továbbélő szecessziós, magyaros és 
historizáló tendenciák, az art deco, valamint a progresszív vonal, a modern megjelenése és 
fokozatos térhódítása.190  

A Római Katolikus Egyház politikai aktivitását és hatalomból való részesedését a 
törvényhozói hatalomban való aktív részvétele191 mellett az olyan – tömegeket megmozgató – 
országos események, jubileumi évek, propaganda programok megrendezései mutatják mint: a 
Szent Imre év192 (1930.05.18-1931.05.03.), a Szent István év és az Eucharisztikus 
Világkongresszus (1938), az Arte Sacrán való részvétel (Padova 1932,193 Róma 1934194), az 
Országos Egyházművészeti Kiállítások (1926, 1941),195 a Szent László év (1942)196 vagy a 
Boldog Margit emlékév (1942). Az egyházi építészet jelen esetben a templomépítészet 
vizsgálata szempontjából rendkívül fontos ezen események sűrűsödési pontokként való 
értelmezése, melyek egyértelmű összefüggésben állnak a mindenkori egyházi reprezentációt 
kifejező építkezésekkel.197 A modern egyházművészet megjelenését és elterjedését 
mindemellett jelentős mértékben támogatta az Egyház XI. Pius pápa személyében, aki kiemelt 
figyelmet szentelt az egyházi műpártolás mellett az egyházművészet ápolásának, a műemlékek 
gondozásának, s mindezek érdekében, műértő- és műkedvelőként szakszerű lépéseket is tett, 
melyek a magyar Katolikus Egyházra és művészetére is természetszerűen hatottak.198 

A korszak keresztény-nemzeti ideológiai jellege, az említett szent-kultuszokhoz kötődő, 
a kormányzat támogatásával megvalósuló jubileumi ünnepségek, az egyházközségek 
rendszerének kiépítése és új plébániák alapítása199 fokozták az egyházművészeti 
megrendelések, s így a templomépítkezések számát is. Számszerűségét tekintve a vizsgált 
korszakban, országos szinten mérve, az új templomok építése jelentős növekedést mutat. A 
korszak tudományos feldolgozásához szükséges hiányos alapkutatás nem tette lehetővé egy 
pontos statisztika elkészítését,200 csupán néhány – a szakirodalomban megjelenő – 
feltételezhetően korabeli forrásokra támaszkodó utalást találunk például a fővárosi 
templomépítkezésekre vonatkozóan.  

 

                                                      
189 Gerevich 1920, 31. 
190 Baku 2016/2; A korszak egyházi építészetének modern vonulatáról s a II. világháború utáni egyházi építészeti 
tendenciákról rövid áttekintés olvasható: Vukoszávlyev 2010 
191 Gergely 1997, 109. 
192 Bővebben: Bizzer 2007 
193 I. Arte Sacra Róma, 1925., II. Arte Sacra Róma 1934 
194 Nemzetközi Egyházművészeti kiállítás, Padova 1932. 
195 Egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban, 1926. bővebben: Bizzer 2007, 160. 
196 I. László király szentté avatásának évfordulója, Nagyvárad 
197 A Szent István évhez kapcsolódóan több mint 30, míg a Szent Imre évhez kapcsolódóan több mint 10 új 
templomot és kápolnát építettek a korszakban. 
198 Gerevich 1927, 726-727. 
199 Gergely 1997, 100-104. 
200 A KSH sem rendelkezik erre vonatkozóan megbízható adatokkal. 



38 
 

  
7. kép: Budapest kerületi beosztása 1930-ban a tizennégy kerülettel. (forrás: manda.hu)201 8. kép: 1920–44 
között Budapesten épült római katolikus templomok (forrás: google.maps.com a szerző ábrája) 

Gergely Jenő szerint, forrás megjelölése nélkül 25 év alatt 15 templomot építettek a 
fővárosban,202 míg Ferkai András 23-at említ 1920–30 között.203 Jelen kutatás kimutatta, hogy 
az 1930-as fővárosi kerületrendezést követő területet vizsgálva 1920–44 között 43 templom és 
kápolna épült, míg a mai főváros területét vizsgálva összesen 60-ra emelkedik az újépítésű 
templomok száma. (7-8. kép) A budapesti templomépítkezéseket jelentősen megkönnyítette a 
fővárosi közgyűlés 1922-es határozata, melyben rögzítették, hogy a főváros, mint kegyúr a 
létesítendő plébániák esetében fedezi a személyi kiadásokat, ingyenesen építési telket ad a 
leendő templom és plébániaépület számára, továbbá hozzájárul az építés költségeihez.204 

Jelen kutatás marginális célja volt, egy, a jövőbeli kutatás számára elengedhetetlen 
adatbázis/katalógus melléklet készítése, ami a lehető legpontosabb adatokat tartalmazza, ezáltal 
kiegészítve a megelőző kutatások eredményeit. A kutatás pontosította az e korszakban épült 
templomok számát, ezáltal kitágítva a jövőbeli kutatás lehetőségeit. A kutatás jelen állása 
szerint az országban összesen 396 új templom és kápolna épült a korszakban. (9. kép, I. 
grafikonok, III. adatbázis) 

A két világháború közötti időszak római katolikus templomépítészetének megértéséhez a 
stíluskérdések rövid áttekintése elengedhetetlen. E kérdéskört azonban számos mű, jelentős 
terjedelemben igyekezett megvilágítani,205 így nem törekedhetünk arra, hogy jelen kutatás 
keretei között teljes képet adjunk a korszak egyházi építészetéről. Ezen adottság vezetett minket 
arra, hogy az általános, egy-egy tipikus példát kiragadó, s azt részletesebben bemutató 
összefoglaló helyett a szakirodalomban kevéssé hangsúlyos elemzési módszert válasszuk. 
Mivel a stíluspluralizmus teljes skálájával a római katolikus egyházi építészetben jelenik meg, 
s a modern építészet elvei is itt kapnak először szerepet, a stíluskérdések megvilágítására a 
korabeli katolikus és művészeti sajtót hívtuk segítségül. A következő fejezetekben ismertetésre 
kerülő hivatalos egyházi álláspont változásának mérföldkövei a kényes egyensúlypolitikát 
folytató Egyház egyházművészeti kérdéseinek folyamatos alakulását érzékeltetetik, melyek az 
új magyar egyházművészet elvei és gyakorlata kidolgozásához vezettek.  

 

                                                      
201 http://manda.blog.hu/2015/01/01/hatvanot_eve_jott_letre_nagy-budapest  
202 Gergely 1997, 104 
203 Ferkai 1995, 24. 
204 Gergely 1997, 104., Dr. Gallina Frigyes, Tíz év története Budapest életében, Budapest, 1930, 147-151. 7 
templom épült vagy épül épp 1920-1930 között és további 4 templom építése volt tervbe véve.  
205 Átfogó irodalom: Pamer 2001; Merényi 1970; Déry – Merényi 2000 továbbá Ferkai András és Gábor Eszter 
cikkei és könyvfejezetei 
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9. kép: Két világháború között épült római katolikus templomok Magyarországon (forrás: google.maps.com a 
szerző ábrája) 

Egyházművészeti kontextus 

 
Az egyházművészet helyét és viszonyát a katolikus egyházhoz alapvetően meghatározza, 

hogy egyházi részről úgy tekintenek rá, mint ’alkalmazott művészetre’, amely alá van rendelve 
a liturgikus és pasztorális szempontoknak, s ami „nem uralkodni, hanem szolgálni van hivatva 
az egyházban.”206 Ahogy a korabeli szakirodalom fogalmaz: „nagy tévedés volna azt hinni, 
mintha az egyházi műpártolásnak az volna főcélja, hogy kapuit megnyissa a művészeteknek, s 
mikor templomaiban oltárt épít Istennek, egyúttal a Múzsák felszentelt csarnokaivá is avassa 
azt.”207 A legújabb tendenciákat Somogyi Antal győri kanonok, aki több elméleti művet is írt 
az új egyházművészet témakörében, a következőképpen értelmezte. A két világháború közötti 
években részben a művészeti formanyelv megváltozása, részben pedig a társadalmi átalakulás, 
az első világháború okozta sokkhatás az egyházra és az egyházművészetre is kihatott. Nem 
vonhatta ki magát a modern művészet térhódítása alól ez a hagyományokon nyugvó, 
hierarchikus felépítésű intézmény sem, hiszen egyfajta választ kellett adni az aktuális művészeti 
tendenciákra, melynek legkiválóbb terepe maga a templom volt. Az épület formai, alaprajzi 
kialakításán túl a benne elhelyezett szigorú ikonográfia alapján megkomponált képzőművészeti 
alkotások is egytől-egyig az Istennel való találkozás helyét jelölik ki, alárendelődnek a 
funkciónak és nem pusztán esztétikai élvezetet nyújtanak.208  A Szent Ágostoni „Pulchrum est 
splendor ordinis”209 gondolatnak megfelelően a tökéletes műalkotás, jelen esetben a templom 
szerkezete, formája és belső berendezése egyaránt a teljességet fejezi ki, a testet öltött művészi 
gondolatot.210 Mindezeket természetes módon egészíti ki a kor és a társadalom, hiszen „nem 
maradhat le az egyház művészete a kor művészetétől”.211 A korszak katolikus sajtója az 

                                                      
206 Décsei 1934, 32. 
207 Somogyi 1927, 7. 
208 Baku – Csíky 2012, 286 
209 Ford.: A dolgok belső rendjének kisugárzása a szépség. 
210 Somogyi 1927, 14. 
211 Baku – Csíky 2012, 286-287 idézi: Somogyi 1927, 59. 
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építészeti sajtóhoz hasonlóan foglalkozott a megváltozott társadalmi körülmények okozta stílus 
és ízlésváltozással, illetve a modern contra neo stílus kérdésével. Tekintettel arra, hogy az 
egyházművészet nem öncélú, hanem alárendelt,212 soha nem elválasztható a hagyománytól és 
a liturgiától, hiszen a cél nem változott, a rendeltetés egy, a tartalom, csak új kifejezést talált.213 
Az új egyházművészet – beleértve a képző- iparművészetet s természetesen az építészetet is – 
kialakulása és elterjedése hosszú folyamatként jellemezhető, melyben az idézett Somogyi Antal 
és Jajczay János tevékeny szerepet vállalt azokkal szemben, akik szerint az egyház a múltban 
már megtalálta kifejezéséhez leginkább alkalmas stílusokat.  

A megújulás vágya s egy tudatos, propagálható, új egyházművészet kialakításának igénye is 
mozgatta a Római Magyar Akadémia214 megalapítását és ösztöndíjrendszerének elveit, 
melynek eredményeképpen a Gerevich-istálló akadémistái már képesek voltak egységes, 
hagyományokon nyugvó korszerű egyházművészetet nyújtani Magyarországon. A megújulásra 
irányuló vágy természeténél fogva nem lehetett problémamentes, hiszen a Katolikus egyház, a 
katolikus sajtó, a hívek és maguk az építészek, művészek véleménye is megoszlott, s nem 
különben a pápai utasítás ösztönzésére megalakuló intézmények az Országos Egyházművészeti 
Tanács (OET) és a Központi Egyházművészeti Hivatal (KEH) képviselőié.215  

Intézményi keretek és rendelkezések 

A liturgikus és pasztorációs szempontokat alkalmazva – a katolikus egyház hierarchikus 
és centralizált felépítéséből következően – (kánon)jogi normák, pápai és püspöki 
megnyilatkozások, zsinati határozatok is irányt mutatnak abban, hogy hogyan kell és lehet a 
szakrális teret kialakítani, és abban milyen művészeti alkotásokat lehet elhelyezni. Ezek 
áttekintéséből kirajzolódik, hogy a katolikus egyházon belül a modern építészet és 
képzőművészet elvei és gyakorlata egyre nagyobb teret kapott hazánkban a két világháború 
közötti években. A kutatás során Dr. Csíky Balázzsal folytatott közös munka nyomdokain 
haladva, azt jelentősen kiegészítve és folytatva megkíséreltük áttekinteni azokat a 
rendelkezéseket, amelyek valamilyen módon befolyásolták a korszak egyházi építészetét.  

A két világháború közötti időszakban első helyen az 1917-re elkészült és a következő évben 
hatályba lépett egyházi törvénykönyv rendelkezéseit kell megemlíteni. Eszerint templomot 
csak a helyi ordinárius (az egyházmegye vezetője) kifejezett írásbeli engedélyével lehetett 
építeni. Az ordináriusnak kellett arra ügyelnie, ha szükséges, szakemberek tanácsát 
meghallgatva, hogy a templomok építésénél vagy felújításánál a keresztény hagyomány által 
elfogadott formákat és az egyházművészet szabályait alkalmazzák. A fából, vasból vagy fémből 
készült templomokat nem lehetett felszentelni, csak megáldani. A templomokban és más szent 
helyeken csak az ordinárius engedélyével lehetett új szentek képeit elhelyezni. Az egyházi 
felszerelések anyagának és formájának kiválasztásakor a liturgikus előírásokat, az egyházi 
hagyományt és az egyházművészet szabályait is figyelembe kellett venni.216 Ezekből a 
kánonokból látszik, hogy a megyéspüspököknek meghatározó szerepe volt annak 
megítélésében, hogy mi felel meg a hagyományoknak és az egyházművészet szabályainak, bár 
kikérhették szakemberek tanácsát is. A hagyományokat megjelenítették az egyházi alkotások, 
a történeti szakrális épületek az egyházművészet szabályait, így az építészetre vonatkozó 

                                                      
212 Jajczay 1938, 11. 
213 Jajczay 1938, 13. 
214 Erről bővebben: P. Szűcs 1987 
215 Az intézmények megalakulásáról és működéséről bővebben lsd: Baku – Csíky 2012; Bizzer 2003; P. Szűcs 
1987 
216 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. 
Acta Apostolicae Sedis Vol. 9, Pars II (1917), Can. 1162. § 1.,  Can. 1164. § 1., Can. 1165. § 4., Can. 1279. § 1., 
Can. 1296. § 3. idézi Baku – Csíky 2012 
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rendelkezéseket azonban a törvénykönyv pontosan nem rögzítette, ezáltal tere nyílt az egyéni 
értelmezéseknek és az illetékes püspök ízlése jelentős szerepet játszott az új stílust képviselő 
művészeti alkotások megítélésénél. Láthatjuk, hogy a fa mellett a fémet is olyan anyagnak 
tekintették, amelyből készült templomokat nem tartották teljes értékűnek, csupán 
ideiglenesnek. Ez a felfogás a 20. században az új irányzatok számára egyértelmű hátrányt 
jelenthetett.217  

1920–1944 között összesen 13 egyházmegyei zsinatot (synodus dioecesana) tartottak 
Magyarországon. Ezek a zsinatok elkülönülnek az egyetemes és a nemzeti zsinatoktól is. 
Feladatuk szerint a püspök és a papság közötti intézményes kapcsolattartás, a szentségekkel, az 
istentiszteletekkel, a hitélettel, a templomépítésekkel kell foglalkoznia, tudatosítania kell az 
egyház hivatalos álláspontját. 1919-et megelőzően ritkán került sor zsinattartásra, azonban a 
területi átrendeződés és a világháborút követő új kihívások kedveztek a zsinatok 
megrendezésének is, melyet az 1918-ban érvénybe lépő új egyházi törvénykönyv a Codex Iuris 
Canonici (C.I.C.) is előírt (356. kánon)218. Tekintettel arra, hogy jelen kutatás kifejezetten az 
építészetre és az egyházi reprezentációt kifejező stíluskérdésre fókuszál, csupán érintőlegesen 
vonja be a korszakban megrendezett egyházmegyei zsinatok részletes megismerését, ezért 
inkább azok kurrens tudományos kutatására, ill. a publikált eredményekre támaszkodik.219  

A korszak elején azon egyházmegyék tudták az egyházi törvénykönyvben foglaltakat 
végrehajtani, amelyeket nem terhelte a Trianon utáni területi megosztottság. Minden 
egyházmegye számára kihívást jelentett az eddigi szokásjog alapján való működés 
összehangolása az egyetemes joggyűjteménnyel.220 A zsinatok sok esetben egymásra épültek, 
e tekintetben a Váci zsinat úttörő jellegű volt, erre támaszkodhatott a Veszprémi zsinat majd e 
kettőre a Székesfehérvári zsinat.221 Ezek az első zsinatok kevéssé, vagy gyakorlatilag nem 
foglalkoztak a templomépítés körülményeivel és az egyházművészettel – csak amennyire 
feltétlenül szükség volt, stíluskérdés, ill. építészeti kérdések pedig szinte teljesen hiányoznak a 
jegyzőkönyvekből. A C.I.C. kánonjainak megfelelően a templom- és harangszentelést 
szabályozták, ill. templom építése és restaurálása esetén a tervrajz és költségvetés előzetes 
benyújtását írták elő.222 E megfigyeléseket biztosan alátámasztandó és megmagyarázandó 

                                                      
217 Baku – Csíky 2012, 288. 
218 Mózessy 2016, 17. 
 „A korszakban az alábbi egyházmegyei zsinatkora került sor:  
1921: Vác Hanauer Á. István megyéspüspök 
1923: Veszprém Rott Nándor megyéspüspök 
1924: Székesfehérvár Prohászka Ottokár megyéspüspök 
1927: Szombathely gróf Mikes János megyéspüspök 
1928: Kalocsa gróf Zichy Gyula érsek 
1930: Vác Hanauer Á. István megyéspüspök 
1932: Eger Szmrecsányi Lajos érsek 
1934: Székesfehérvár Shvoy Lajos megyéspüspök 
1935: Győr Breyer István megyéspüspök 
1936: Pécs Virág Ferenc megyéspüspök 
1940: Pannonhalma Kelemen Krizosztom főapát 
1941: Esztergom Serédi Jusztinián bíboros érsek 
1942: Eger Szmrecsányi Lajos érsek” Gergely 1997, 210-212. 
Tervezett: 1944: Székesfehérvár. Mózessy 2016, 15. 
219 Itt szeretnék köszönetet mondani Dr. Balogh Margitnak, aki felhívta a figyelmemet „A katolikus egyház zsinatai 
és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)” című OTKA tudományos alapkutatási programra és eredményeire, 
valamint Mózessy Gergelynek, aki segítségemre volt a Székesfehérvári egyházmegyei zsinati anyagainak 
kutatásában. 
220 Mózessy 2016, 14. 
221 Mózessy 2016, 14. 
222 „127. §. Templom építésének és restaurálásának tervrajza és költségvetése előzetesen bemutatandó az 
egyházmegyei hatóságnak egy példányban.” 1924-es Székesfehérvári egyházmegyei zsinat határozatai X. fejezet 
a Templom és felszerelése. Mózessy 2016, 125. 
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további kutatásokra lenne szükség, melyek jelen kutatás keretein kívül esnek. Annyi azonban 
előzetesen feltételezhető a zsinatok megrendezésének körülményeit s magukat a zsinati 
határozatokat vizsgáló szakirodalmakból, hogy a jogharmonizáció lehetséges okként 
értelmezhető. Mivel az egyházi törvénykönyv még nem tért – s talán nem is térhetett ki – ezen 
kérdésekre, válaszokat sem tudott rájuk adni, így a zsinatok is csak annyiban szenteltek 
figyelmet a templomépítésekre és egyházművészetre, amennyiben a kánonjogi kódex 
artikulusai előírták. A későbbi zsinati határozatok már sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek e 
kérdésekre. Ezek közül az 1941-ben megtartott Esztergomi Főegyházmegyei zsinatot emeljük 
ki. A határozatok részletes szabályokat tartalmaztak a templomokkal, a kápolnákkal és az 
oltárokkal kapcsolatban.223 A templomok építése, bővítése, átalakítása és restaurálása a 
főpásztor előzetes engedélyéhez volt kötve, de már a tervező személyének kiválasztásához és a 
tervpályázat kiírásához is engedélyt kellett kérni. A határozatok felsorolták az építkezéseknél 
alkalmazandó szempontokat, kiemelve, hogy tekintettel kell lenni az esztétikára és a 
célszerűségre. Megszabták az épület elhelyezésének, belső tagolásának, belső díszítésének és 
berendezésének, valamint felújításának szempontjait: „Újabban – igen helyesen – nagy súlyt 
helyeznek a célszerűségre: az épület kellő elhelyezésére, a rendeltetésnek megfelelő tagolásra, 
az oltár, az áldoztatópad, a szószék, a keresztkút, a gyóntatószék, a padok, a sekrestye helyére, 
a jó akusztikára, a befogadóképességre, esetleg a fűthetőségre [….]. A templom épüljön az 
egyházközség területén, központi fekvésű, talajvízmentes, magasabb, lehetőleg nyilt telken. 
Szentélye lehetőleg kelet felé nézzen. A főoltár és a szószék, mint a nyilvános istentiszteletek 
központi helyei, a templom minden részéből legyenek jól láthatók.”224  

Újdonságként jelentkezett a zsinati határozatok között, hogy kívánatosnak nevezték 
„előnyös tulajdonságaik miatt” az új építőanyagok használatát. „Az új építőanyagok által 
nyújtott lehetőségek a történelmi épületstílusokkal szemben újabb stíluskeresésekre adtak 
alkalmat. Ez sokszor szertelenségekre vezetett és olyan alkotásokat eredményezett, amelyek nem 
vették figyelembe a templom szent hely jellegét. Bár teljesen elhibázott törekvés volna a mai kor 
építőművészeit a történelmi stílusok követésére utasítani és művészi alkotóképességüket 
megkötni: mégis szigorúan ügyelni kell az egyház hagyományainak tiszteletére, a templom szent 
jellegét kidomborító józan és kegyeletes megoldásra” – emelte ki a zsinat.225 Ebben a 
megfogalmazásban szinte összefoglalva látjuk a szentszéki álláspontot, ugyanakkor érzékelni 
lehet a folyamatos ellentmondásokat is, miszerint az egyház igyekszik megteremteni és 
fenntartani a kényes egyensúlyt az új irányzatok felé való nyitottság és a hagyományok feltétlen 
tisztelete között. Ezzel bizonyos irányzatokat, melyekre XI. Pius pápa is hivatkozik 1932. 
október 27-én az új vatikáni képtár megnyitásakor tartott beszédében, kizár az egyházművészet 
terén való alkotásból, másokat pedig támogat. Ugyanakkor ezeknek a feltételeknek 
Magyarországon megfeleltek az ún. római iskola körében, vagy szellemiségében készült 
alkotások.226  

A zsinat rendelkezik az új templomok tervezése, meglévő épületek bővítése, ill. műemlékek 
esetében az átalakítások eljárásrendjéről is, kiemelve, hogy a templomok tervezésével csak 
„kiváló katolikus építészeket” bízzanak meg. A terveket pedig a főegyházmegyei hatóság a 
központi és egyházművészeti bizottságokkal felülbíráltatja, s ugyanígy jár el a templom állandó 
felszerelései vagy kifestése ügyében is. Az Esztergomi Főegyházmegyei zsinat határozatai tehát 
kötelezővé teszk a tervek előzetes bírálatát. A bírálatok elvégzésére felállított intézmények, 
részben a pápai rendelettel és a hivatalos egyházi állásponttal való szoros kapcsolata révén 
jelentős szereppel bírnak a korszak tanulmányozásakor, különösen, ha a modern vagy az 

                                                      
223 A templomokra vonatkozó rész: III/C-1, a kápolnákra: III/C-2, az oltárokra: III/C-3, 77-84. Esztergomi zsinat 
1941. 
224 Esztergomi zsinat 1941, 78. 204 § 
225 Esztergomi zsinat 1941, A templomokra vonatkozó rész: 77-82. Az idézet: 79. p. 207. §  
226 Baku – Csíky 2012, 289. 
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egyszerűség kedvéért konzervatívnak nevezett stílus, ill. az új egyházművészet kérdéskörét 
érintjük. Ebből kifolyólag a zsinati határozatok mellett önálló fejezet tárgyalja az intézmények 
sokat kutatott, azonban teljes körben nem feltárt létrejöttét és működését. Jelen kutatás 
elsődleges szerepe, hogy szükséges adatokkal egészítse ki a rendkívül szerteágazó 
intézménytörténetet. 
 

Az Országos Egyházművészeti Tanács és a Központi Egyházművészeti Hivatal 
szerepe 

 
Már a 20. század első évtizedében felmerült Magyarországon, hogy szükség lenne egy 

központi szervezetre az egyházművészet irányítása, a kortárs művészek támogatása és 
ellenőrzése céljából. Ennek egyik szorgalmazója Fieber Henrik bencés szerzetes volt, aki 1911 
–1920 között a Kultuszminisztérium egyházművészeti referensének posztját is betöltötte. 1922-
ben Kühár Flóris egyházmegyénként szervezett, világi és egyházi szakemberekből álló, német 
mintára egyesületi formában működő intézmény tervét vázolta. Az egyházművészet irányítását 
végző szervezet létrehozására azonban csak évekkel később, külső nyomásra került sor.227 A 
kánonjogi kódex és a zsinati határozatok mellett a külső nyomást megtestesítő, meghatározó 
dokumentum XI. Pius pápa rendelete az olaszországi püspökökhöz, amelyet Pietro Gasparri 
bíboros államtitkár 1924. szeptember 1-jén kelt, 34215. iktatószámú levele tartalmazott.228 

Eszerint a szentszéki Államtitkárság mellett Rómában megszervezik az olaszországi központi 
pápai egyházművészeti bizottságot, a főpásztoroknak pedig egyházmegyei egyházművészeti 
bizottságokat kell alakítaniuk. A cél az egyház művészeti örökségének, az egyházi épületeknek, 
liturgikus felszereléseknek, öltözékeknek és festményeknek védelme és gyarapítása. A központi 
bizottság feladata az ezzel kapcsolatos igazgatási, felügyeleti és propaganda feladatok 
végrehajtása, és az egyházmegyei bizottságok tevékenységének koordinálása. Az 
egyházmegyei bizottságok feladata a művészi tárgyak leltározása, egyházmegyei múzeumok 
felállítása, az új vagy felújított egyházi épületek és díszítések terveinek felülvizsgálata, 
valamint könyvek, előadások és tanfolyamok révén az egyházmegye művészeti kultúrájának és 
ízlésének fejlesztése. Az egyházmegyei bizottságoknak évente jelentést kell tenniük a központi 
bizottságnak, és a fontosabb alkotások ügyében vagy vitás kérdésekben attól tanácsot kérnek. 
A bíboros államtitkár leveléhez kapcsolódva egy részletes szabályzatot és útmutatót is 
kidolgoztak az egyházmegyei egyházművészeti bizottságok számára.229 1926 őszén 
megkérdezték az illetékes szentszéki szervet, hogy hasznos lenne-e Magyarországon is 
egyházművészeti bizottságokat létrehozni. A Rítuskongregáció azt válaszolta, hogy az 
ordináriusok gondoskodjanak saját egyházmegyéikben egyházmegyei vagy egyházmegyeközi 
egyházművészeti bizottságok felállításáról. Mire azonban a választ megkapta a nuncius a 
Vatikánból, a magyar püspökkari konferencia már megtárgyalta a kérdést és határozatot is 
hozott.230 Az 1926. október 8-án tartott értekezleten tárgyalták az 1924-es pápai rendeletet, és 
a döntés értelmében Magyarországon elegendőnek tűnt egy országos egyházművészeti tanács 
megalakítása. Arról is határoztak, hogy a Központi Papnevelde növendékeinek kötelező legyen 

                                                      
227 Bizzer 2007, 166. 
228 Az eredeti szöveget közli: Vismara Missiroli, Maria: Codice dei beni culturali di interesse religioso. I. 
Normativa Canonica. Giuffrè, Milano 1993, 196-198. Magyar fordítását 1929 végén közölték az egyházmegyei 
körlevelekben. Lásd pl. Circulares litterae dioecesanae anno 1929. ad clerum Archidioecesis Strigoniensis 
dimissae. Typis Gustavi Buzárovits. Strigonii 1929. idézi: Baku – Csíky 2012, 289. 
A VII. körlevél melléklete, oldalszámozás nélkül. Továbbá MTA MK MDK-C-I-19/1-5. 
229 Baku – Csíky 2012, 298. 
230 Idézi Baku – Csíky 2012, 297.: Prímási Levéltár, Esztergom (a továbbiakban: EPL) Cat. D/c, 3291/1929. 
(3178/1930. alapszám) Cesare Orsenigo nuncius levele Csernoch János hercegprímáshoz, Budapest, 1926. 
november 8. (másolat) 
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Gerevich Tibor művészettörténeti előadásait hallgatni a budapesti egyetemen.231 Ez a döntés 
gyakorlatilag látszatintézkedés volt és elodázta az egyházművészeti bizottságok létrehozását, 
hiszen csak egy jogokkal nem bíró, formális, országos bizottságot hoztak létre, amelynek sem 
a feladatairól, sem a hatásköréről nem döntöttek. Csernoch János hercegprímás a püspöki kar 
tagjaitól kért javaslatokat bizottsági tagoknak, majd a döntés után fél évvel, 1927 júniusában ki 
is nevezte őket,232 és felkérte az Országos Katolikus Szövetség Elnökségét, hogy értesítse a 
bizottsági tagokat és hívja össze őket alakuló ülésre, hogy azon alkossák meg a bizottság 
szervezeti szabályzatát.233 Nem egészen két hónappal később azonban meghalt a hercegprímás, 
és utódja, Serédi Jusztinián csak 1928 januárjában foglalta el érseki székét, így az érdemi 
munkát februárban tudta elkezdeni. Amint áttekintette az ügyeket felszólította az Országos 
Katolikus Szövetség Elnökségét, hogy küldje meg neki a bizottság szervezeti szabályzatát.234 
A kérdést az 1928 tavaszi püspökkari konferencia is tárgyalta. Ezen az új hercegprímás „fontos 
érdekűnek” nevezte az Országos Egyházművészeti Bizottság megalakítását, ezért felkérték 
Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspököt, hogy tegyen lépéseket az ügyben.235 Arról volt 
szó, hogy az Országos Katolikus Szövetség semmit sem tett addig, és Serédi a hozzá hasonlóan 
fiatal, 1927 nyarán Prohászka Ottokár helyére székesfehérvári megyés püspöknek kinevezett 
Shvoy Lajost kérte meg, hogy vegye kézbe az ügyet és tegyen javaslatot a bizottság 
megalakítására.236 Shvoy Lajos az egyházművészeti bizottság megalakítására vonatkozó 
tervezetét az 1928. októberi püspökkari konferencián mutatta be, majd azt minden 
ordináriusnak megküldték.237  

Ezzel párhuzamosan az építész szakma is sürgette egy, az egyházművészeti alkotások, 
elsősorban a templomok terveit véleményező szervezet kijelölését és létrehozását, de ezt nem 
a püspöki kartól, hanem elsősorban a kormánytól várta. 1928 őszén a magyar irodalmi és 
művészeti kongresszus építőművészeti szakosztályának javaslatai – melyet a Magyar Mérnök- 
és Építész Egyletben tárgyaltak – között szerepelt, hogy a kongresszus kérje fel a 
kultuszminisztert, gondoskodjék arról, hogy minden egyházművészeti alkotás tervét vagy az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnál, vagy a kultuszminisztérium egyházművészeti 
előadójánál (ekkoriban Gerevich Tibor) vagy egy újonnan létesítendő szervnél tanácsadás vagy 
véleményezés céljából előzetesen be kelljen mutatni. Továbbá a kultuszminiszter kérje fel a 
hercegprímást és a többi egyház vezetőjét, hogy ezt a szervet a fennhatóságuk alá tartozó 
egyházi hatóságok „köteles figyelmébe” ajánlják.238 A javaslat előadója Fábián Gáspár, a 
korszaknak az egyházművészet területén sokat foglalkoztatott építésze volt,  egyházi körökben 
olyannyira jártas, hogy a pápa Nagy Szent Gergely rendet adományozott neki, s ebből az 
alkalomból XI. Pius Serédi Jusztinián közbenjárására fogadta őt.239 

Az intézmények létrehozásának történetében a gyakran idézett 1924-es pápai rendelet 
hatását a kutatás időnként hajlamos túlértékelni. A magyar katolikus püspökök konferenciáinak 
jegyzőkönyveiben a rendelet megjelenésétől számított két év elteltével olvasható döntés a 
tanács megalakításáról.240 Számos hátráltatás ellenére végül hat évvel a pápai körlevél után 

                                                      
231 Gergely 1984, 132. 
232 Már ennek a bizottságnak tagja volt Szőnyi Ottó, Gerevich Tibor és Lepold Antal, akik a későbbiekben is fontos 
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1930. március 3-án tartott püspökkari értekezleten nevezte ki Serédi Jusztinián az Országos 
Egyházművészeti Tanács (OET) vezetőjét és tagjait, valamint a Tanács munkáját elősegítő, 
Központi Egyházművészeti Hivatal (KEH) vezetését.241 Ezzel párhuzamosan megalakultak az 
egyházmegyei bizottságok is.242 A KEH vezetésével a hercegprímás dr. Szőnyi Ottót bízta meg, 
míg az OET ügyvezető-alelnöki pozíciójára dr. Gerevich Tibort nevezte ki. Csupán felsorolás 
szintjén, de érdemes végigtekinteni a Gerevich és Szőnyi által öt éves ciklusra javasolt tagok 
névsorán, a teljesség igénye nélkül. Az építészek között Árkay Aladár, Fábián Gáspár, Foerk 
Ernő, Hültl Dezső, Kertész K. Róbert, Möller István és Wälder Gyula, a festők között 
Leszkovszky György, Nagy Sándor és Unghváry Sándor kaptak lehetőséget.243 A KEH 
munkáját segítette Szőnyi mellett Szabó Lóránt építész, aki a titkári teendőket látta el.244 (Foerk 
Ernő és Hültl Dezső az 1930. november 6-ai püspökkari értekezlet jegyzőkönyvében már nem 
szerepel, mivel őket végül nem nevezték ki OET tagnak) Szőnyi egyházi, Gerevich pedig világi 
oldalról igyekezett azokat a vezető személyiségeket összeválogatni a bizottsági munkára, akik 
egyházi kötődésük mellett ellentétes művészi elveket vallanak. (Ez a tudatos változatosságra 
törekvés a későbbi bizottsági munkákban sokkal nagyobb hangsúlyt kap a megválasztott 
tagoknak köszönhetően.) A kettősség a KEH által kiadott bírálatokban is rendszeresen 
kimutatható, vagyis mindvégig tetten érhető az egyház bizonytalan, illetve folyamatosan 
változó álláspontja a modern stílus és az új egyházművészet kérdésében.  

1940 júniusában megalakult az OET építészeti szakosztálya is, melynek tagjai: Wälder 
Gyula, Fábián Gáspár, Csányi Károly, Friedrich Lajos, Szerényi Ödön, Balogh György, Say 
Géza, Huszty Károly, Árkay Bertalan és Somogyi Antal voltak.245 Az új szakosztály névsorát 
nézve már határozott elmozdulás tapasztalható a modern egyházművészet és reprezentáció 
elfogadása irányába, hiszen intézményi szinten is szerephez jutottak a megújulás progresszív 
támogatói mind építészeti mind liturgiai oldalról.  

Az OET és a KEH működésében is folyamatosan megbúvó egyensúly-politika az 1941. 
november 11-12-én tartott, 1942-ben publikált Esztergomi főegyházmegyei zsinat 
határozataiban is egyértelműsíthető. A megelőző évek KEH és OET jegyzőkönyveinek 
vizsgálata alapján (amikor is szintén élt elvileg a bírálati kötelezettség) kijelenthetjük, hogy a 
kötelező bírálat, mint kezdeményezés nem bizonyult egyértelműen sikeresnek az építkezések 
esetén, hiszen az új templomok tervei, az átalakítások vagy új képzőművészeti alkotások 
elhelyezésének tervei csekély számban kerültek a bíráló Hivatal elé. Mindezek ellenére mind a 
Tanács, mind a Hivatal működése alapvetően meghatározó volt a korszak 
egyházművészetében, hiszen hivatalos bírálati szervként működtek mindennemű 
egyházművészeti kérdésben a tervpályázatok kiírásától a végleges tervek jóváhagyásáig. Az 
egyes egyházmegyékben álló templomok stílusa, az új egyházművészethez való igazodása vagy 
ellenállása sokszor az egyházmegyei egyházművészeti bizottságok tagjai illetve a megbízó 
püspök ízlését is reprezentálja.246 

A Katolikus Egyház és a műemlékvédelem kapcsolata a korszakban egy önálló kutatás 
témája kell, legyen éppen ezért jelen dolgozat keretei között nem kívánunk hosszasan időzni az 
egyház műemlékvédelem területén kifejtett tevékenységéről, amiről az 1941-es esztergomi 
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főegyházmegyei zsinat is rendelkezik.247 Annyi azonban bizonyos, hogy az OET és a KEH 
tényleges megalakulását illetve a püspöki kar döntésének meghozatalát sürgette az a tény, hogy 
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter előkészíttetett egy törvénytervezetet, amelyben az 
Országos Magyar Gyűjteményegyetem jogkörét kiterjesztette és kötelezővé tette a művészeti, 
tudományos, történeti vagy muzeális jelentőséggel bíró emlékek összeírását, amit a püspöki kar 
nem engedhetett át a világi hatóságoknak, tekintettel XI. Pius pápa idézett, 1924-es körlevelére.  
Így nem halogathatták tovább az egyházművészetet felügyelő és az egyházi műemlékeket 
számba vevő szervezetek megalakítását.248 Az egyházi műemlékek összeírására Szőnyi Ottót 
nevezték ki részben liturgiában jártas tudása, részben a Műemlékek Országos Bizottságában 
betöltött előadói szerepe miatt.249 Bár az 1934-ben szakhivatallá újjászervezett MOB kis 
létszámú szakértői körébe az egyháziak korábbi erőteljes részvétele nem fért bele, de számos 
egyházi személy, mint Lepold Antal, aki az OET meghatározó liturgikus tagja volt, a MOB-
hoz is közel állt Gerevich Tiborral (1927–29 között a MOB tagja, 1934-től elnöke) való 
barátsága révén.250 Az egyházi és a műemlékvédelmi intézmények (OET, KEH és MOB) vezető 
személyiségei közötti átfedések – Gerevich Tibor, Szőnyi Ottó, Szmrecsányi Miklós – 
ambivalensen értékelhetők. Egyrészt, az egyházi műemlékjegyzék elkészítésénél segítségül 
szolgált Szőnyi hozzáférése a MOB műemléklajstromához,251 másrészt az 1881-es 
műemlékvédelmi törvény folytán az egyházi intézmények jogkörét eleve korlátozta a MOB 
bírálati joga,252 ami jelen esetben úgy is értelmezhető, hogy a vezető pozícióban lévő személyek 
megegyezése révén e jog érvényesítésére tulajdonképpen nem kellett, hogy sor kerüljön, 
azonban ennek pontos megállapításához további kutatások szükségesek.253   

A centrális terek és a liturgia kapcsolata a két világháború közötti 
templomépítészetben 

 
A századfordulótól az első világháborúig, majd a második világháborúval bezárólag 

szinte mindegyik felekezetben egyfajta vallási megújulás zajlott, melynek legfontosabb célja s 
egyben eredménye is a hitélet elmélyülése volt, melyhez korszerű pasztoráció, új szemléletű 
papok és újfajta eszközök, lehetőségek keresése szükségeltetett. Többek között az új papi 
lelkiség formálója volt Prohászka Ottokár és szeminaristái, a Regnum Marianum fiatal papjai, 
akik az egyes társadalmi rétegek igényeihez alkalmazkodó pasztorációt tudtak nyújtani. Az 
egyházak belső életének korszerűsítését, a hitbuzgalom középpontba állítását célozták a 
zsinatok is, 254 megadva az elméleti és kánonjogi hátteret és támogatást, de ezt segítette az Actio 
Catholica mozgalom és az Országos Katolikus Szövetség is. Az egyház megerősödése illetve 
az országhatárok újra rendeződése, a nagyvárosi közösségek átalakulása számos új templom 
építését eredményezte. A keresztény szertartások rendje a megelőző majd két évezred folyamán 
számtalanszor változott, a két világháború közötti időszakban a liturgiát, a II. Vatikáni Zsinat 
megújított Misekönyvét megelőzően az 1570-es Szent V. Pius pápa által kiadott Missale 
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Romanum szabályozta. Ezt a misekönyvet négy évszázadon át kötelező szabálynak vették a 
latin szertartású papok az eucharisztia bemutatásánál,255 s ez rögzítette a háttalmisézős 
gyakorlatot is. A két világháború között részben az új, modern egyházművészet és 
templomépítészet kialakulásával nyilvánvaló összhangban egyre több szó esett a templomépítés 
liturgiai követelményeiről, mindeközben pedig Európa-szerte formálódtak már azok a 
közösségek, amelyek alternatívát hoztak a megváltozott társadalmi igényekre (Liturgikus 
mozgalmak, Romano Guardini, Quickborn, Johannes van Acken, Rudolf Schwarz és 
Dominikus Böhm, etc.). Az új liturgikus mozgalom az egyház hivatalos istentiszteletét akarta 
újra feleleveníteni a vallásos köztudatban s ettől várta a vallásos élet megújhodását.256 
Programjukban legértékesebbnek a közösség gondolatának nyomatékos hangsúlyozása 
bizonyult.257 Valójában az a folyamat, ami a II. Vatikáni Zsinat konstitúciójában formát öltött 
már a 20. század elején elkezdődött azzal, hogy a dekorativitás helyett egyre inkább a 
célszerűség, a „Sachlichkeit” helyeződött előtérbe. A katolikus templom rendeltetése az 
áldozat, a szentmiseáldozat, annak helye az oltár, s ebből kell kiindulnia az egész épületnek. 
Ezt a változást természetes módon a pápák is befolyásolták, hiszen X. Pius pápa (1903–1914) 
odanyújtotta az oltáriszentséget a hívek tömegének, ezzel rámutatva az eucharisztia 
fontosságára, XI. Pius pápa (1922–1939) meghirdette a „Restaurare omnia in Christo”258 
gondolatát, XII. Pius pápa (1939–1958) pedig kilépett a Vatikán elzártságából lebontva a hívek 
és a papság között húzódó szimbolikus falat.259 Ezt a sort XXIII. János pápa (1958–1963) a II. 
vatikáni zsinattal teljesítette be. A berekesztett I. vatikáni zsinatot követően valójában a II. 
vatikáni zsinat fektetett komoly hangsúlyt arra, hogy minden hívő értő, cselekvő módon vegyen 
részt a szertartásban.260 A szertartás első felében a papságnak maga köré kell gyűjtenie a népet, 
hogy az Igén elmélkedjenek, és segíteni őket, hogy befogadhassák az Igét a közös liturgia aktív 
válaszában, amely az együttes imádságban fejeződik ki. A második részben erre a hitből fakadó 
közös válaszra alapozva kell az eucharisztia asztalához vezetni őket, ahol Krisztusban 
mindnyájan egyszerre felajánlók és résztvevők lesznek. Miután mind befogadták az 
örökkévalóságot az időben, mindnyájan újra a jelen világban kezdenek el járni, de olyan módon 
és olyan jelenléttel a szívükben, hogy már képesek zarándokolni a világban a Krisztussal való 
utolsó találkozás felé, akinek eme mindennapi és átmeneti élet összes dolgát szentelik. „Íme, a 
keresztény kultusz módszere és dinamizmusa. Ez az, amit a keresztény templomok 
elrendezésének látható alakban kell kézzelfoghatóvá tennie és a lehető legteljesebb módon 
megvalósítania.”261  

1931-ben a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben Dr. Richard Hoffman prelátus 
előadásai hívták fel a figyelmet a korszerű templomépítésre, melynek kapcsán a prelátus 
emlékeztette a tervezőket arra, hogy „a templom épülete a kultusz céljait szolgálja és liturgikus 
kell, legyen”, s a templomépületnek egyrészt, mint Isten-házának mély vallásosságot kell 
hirdetnie, másrészt építészeti formálásában, tömegképzésében, a környező épületekhez való 
csatlakozásával a külső szakrális formát kell kifejeznie. A liturgia, mint a századok 
megszentelte hagyomány soha nem téveszthető szem elől.262 S bár az egyházművészet szorosan 
értelmezve nem része a liturgiának,263 annak alapgondolata Somogyi szerint: „Az emberiség 
Krisztus által részese az isteni életnek és Benne titokzatos egy testbe egyesülve, Általa hódol a 
háromszemélyű egy Istennek. A Krisztussal együtt bemutatott hódolatnak és imádásnak 

                                                      
255 Római Misekönyv 1991, 15. 
256 Somogyi 1927, 93. 
257 Somogyi 1927, 95. 
258 „Krisztusban újjáépíteni mindent!” 
259 Bart 1966 
260 Bouyer 2000, 59. 
261 Bouyer 2000, 61. 
262 Hoffmann 1931, 180. 
263 Somogyi 1927, 95. 



48 
 

hivatalos módját látjuk a szent misében, a papi zsolozsmában és a különféle szertartások 
formuláiban. Ennek a hivatalos istentiszteletnek, a liturgiának középpontjában tehát maga 
Krisztus áll […]. Az emberiség és az istenség találkozása Krisztusban és Krisztus által a 
liturgiában. Alapja a Krisztus istenségében való hit.”264 Az egyházművészet tehát a közösség 
művészete, a közös hitből, gondolkozásból, érzésből és életből, főleg pedig a közös 
istentiszteletből kell kinőnie,265 középpontjában Krisztussal. A két világháború között épült 
korszerű templom elrendezésében a trienti zsinat utáni idők christocentrikus templomához 
igazodik. A katolikus templom christocentrikus templom, ami a főoltár központi elhelyezését 
jelenti. „Ez típusában olyan egyterű alkotás, amely mindenhonnan szabad tekintettel nyílik a 
kórusra, amelynek a főoltára a szentségtartó tabernaculummal az egész rendszer gyújtópontja 
kell, hogy legyen.”266 A rítus a katolikus templomtól megkívánja a processio-templomot, ami 
valójában nem jelent mást, minthogy lehetőséget adjon a tér arra, hogy a tulajdonképpeni 
templomhajóban kifejlődhessen a processio, ami úgy a padok, mint a pillérek elhelyezését 
befolyásolja. A templomhajó alakjára vonatkozóan azonban nincs előírás.267 Ezen túl szükséges 
az oltártér/szentély építészeti szempontú kiemelése is, ami által az külön hangsúlyt kap. 
Lényegében az egyterű christocentrikus templom a két világháború között ismét a liturgiai 
követelményeket legjobban kielégítő alaprajzi rendszer – vélte id. Kismarty-Lechner Jenő, ahol 
a vasbeton keretszerkezetek kedveznek a háromhajós pilléres alaprajznak úgy, hogy a 
mellékhajók csupán közlekedő folyosók, a mellékoltárok és gyóntatószéket összekötő 
korridorokká válnak. Így a főhajó egy egységes hatalmas csarnokká válik a tágas, szentéllyel 
összefogott térrel.268 A processio jelleg valójában feltételezheti a longitudinális templomteret, 
mely magyarázat ezen tértípus koronkénti dominanciájára, de távolról sem tekinthető 
kizárólagosnak akkor, ha a hangsúlyok eltolódnak, a templom titulusában, funkciójában 
manifesztálódó emlékezeti hagyomány reprezentálása (memoriális emlékek, emléktemplomok, 
fogadalmi templomok), továbbá Krisztusnak a liturgia középpontba állítása, amellyel kialakul 
a christocentrikus templomtípus („Christozentrische Kirchenkunst” Johannes van Acken), vagy 
a közösségben való megélés (Liturgikus Mozgalom) irányába. Ezen tradíció/hatás/irányzatok 
megjelenésével a két világháború között markáns változások indultak el, melyek egyrészt a 
korszakban centrális, centralizáló, a központosítás irányába ható templomépületekben majd 
néhány évtizeddel később a II. Vatikáni Zsinat rendelkezéseiben realizálódtak. Valójában a 
centrális vagy centralizáló alaprajzú templomépületek megfelelnek a trienti zsinat által 
hangsúlyozott egyterű christocentrális templomtérnek, továbbá annak az elvnek, hogy minden 
pontról áttekinthető egységes tér jöjjön létre oly módon,269 hogy nem mond ellent a processio 
jellegnek sem.270 

Míg a korszakban, a németországi Düsseldorfban Clemens Holzmeister vezetésével az 
egyetemen templomépítési szakot indítanak, s míg a liturgikus mozgalomnak és a 
christocentrikus elméletnek már a túlkapásai is mutatkoznak, hazánkban leginkább az adaptálás 
megkésettsége a jellemző.271 A megfelelő templomtér tervezéséhez szükséges volt a főbb 
templomtervezési elvek tisztázása és a liturgia jobb megvilágításba helyezése, megértése és 
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megértetése a tervező építészekkel. Lényegében az idézett Hoffmann, majd 1932-ben ugyanott 
(MMÉE), Dr. Szőnyi Ottó pápai kamarás, a Műemlékek Országos Bizottságának előadója A 
templomépítés és a liturgia címmel megtartott előadásai ezt a célt hivatottak szolgálni. Éppen 
ezért indokoltnak tűnik jelen kutatás szempontjából – a korszak templomépítészete és a 
katolikus liturgia alapelveinek tisztázása végett – a két világháború közötti templomépítészeti 
szabályrendszer megvilágítása a kurrens források tükrében, jelen esetben elsősorban Szőnyi 
Ottóra, s őt kiegészítendő id. Kismarty-Lechner Jenőre támaszkodva. A következőkben az 
általa (Szőnyi Ottó) összegyűjtött, legfontosabbnak ítélt szempontokat mutatjuk be a két 
világháború közötti templomokra fókuszálva. 

A leggyakrabban épített plébániatemplom épületek alapvetően két fő részre tagolódnak: 
a templom feje és szíve, a szentély benne az oltárral, melyhez csatlakozik az előkészítésre 
szolgáló sekrestye, melynek közelében lehetőség szerint raktárfunkcióval ellátott helyiséget 
kell biztosítani. A másik fő elem a templomtér, a hajó, ami a bejárati oldalról az előcsarnokkal 
kapcsolódik össze. Amennyiben karzat kiépítése lehetséges, azt rendszerint ide helyezik, bár 
erre különféle megoldások alakultak éppen a két világháború közötti korszakban. Lehetőség 
szerint önálló helyet kell biztosítani a keresztkútnak, mint az egyházba való belépés 
színhelyének. A keresztelőkút fontosságát és kiemelését, önállósulását jelzi, hogy a korszakban 
önálló baptisztérium tervezésére újra találunk példákat.272 Ezeken túl kápolnák, karzatok és 
altemplomok gazdagíthatják az épületet az igényeknek megfelelően. A templombelső 
kialakításakor a legfontosabb a hívek számára az ülő- és állóhelyek biztosítása úgy, hogy 
tökéletes rálátás legyen a főoltárra és a szószékre.273  

A szentély kialakításánál ekkor még fontos szempont volt az elválasztás és összekötés elve. 
Ennek téri megjelenítése a szentélyrekesztő korlát, ami elé általában egy lépcsőfok kellett a 
hívek számára. A szentély megközelítésére szolgáló további lépcsőfokokat a korlát mögé kellett 
elhelyezni, akár kiszélesítve, ezáltal utat biztosítva a liturgiát végző pap részére.274 A szentély 
megvilágítása külön tervezést igényel, s a modern templomokban rendkívüli változatosságot 
mutat, mellyel érdemes lenne önállóan is foglalkozni. Ebből a szempontból, csak néhány példát 
említve, Árkay Aladár Győr-gyárvárosi temploma és Weichinger Károly pécsi Pálos temploma 
előremutató jelentőségű. A szentély hajóhoz való kapcsolódása, keskenyebb szentély esetén 
diadalívvel vagy anélkül, nagyméretű templomok esetében szentélykörüljáróval oldható meg, 
ahogyan ezt a mohácsi Fogadalmi templom esetében tette Árkay Aladár és Bertalan. A 
szentélyben a főoltár magaslaton áll és általában 3, 5 vagy 7 lépcsőfok vezet hozzá. Bár a 
lépcsők számát illetően nincsenek liturgiai előírások, Borromei Károly öt lépcsőfokot írt elő, 
amit sok helyen normának tekintettek, de a gyakorlatban leginkább mégis a 3 terjedt el.275 A 
szentélyt és a templom berendezéseit is szabályozták: a szószék,276 a főoltár, az oltármensa, a 
tabernaculum,277 keresztelőkút278, keresztút, konszekrációs keresztek, gyóntatószék, sekrestye 
esetében.279 Alaprajzi tekintetben leginkább hosszirányú, azon belül egy- vagy többhajós, 
csarnok vagy bazilikális típus alkalmas, lehetőség szerint keskeny oldalhajókkal, vékony 
oszlopokkal vagy pillérekkel elválasztva. Az egyhajós elrendezés megfelelő, azonban ennek 

                                                      
272 Komáromban Rimanóczy (Weichinger-Rimanóczy katalógus 1994) de német példáknál Dominicus Böhm is 
tervezett baptisztériumot (Hoff – Muck 1962) 
273 Szőnyi 1934, 134. 
274 Szőnyi 1934,133 
275 Kismarty-Lechner 1945, 58. 
276 Elhelyezésére vonatkozóan Borromei Károly az evangéliumot ajánlotta, de ettől el lehet térni, ha valamilyen 
kényszerítő körülmény pl. a sekrestye a jobb oldalra került, állt fenn. Kismarty-Lechner 1945, 64. 
277 A tabernaculum tekintetében leginkább XI. Kelemen pápa rendelkezésit követték. Kismarty-Lechner 1945, 62. 
278 Borromei Károly az evangéliumi oldalt jelölte meg számára. Már nem előírás az önálló baptistérium építése, 
mivel nem szükséges a vízalámerítés. A korszakban a keresztkút a sekrestye közelében volt általában, azonban a 
szentélyben való elhelyezése tilos. Kismarty-Lechner 1945, 66. 
279 Bővebben lsd. Kismarty-Lechner 1945, 61. 



50 
 

méretbeli korlátai vannak. A korszakban sokszor népszerű historizáló stílusokban épült 
templomok alaprajzi elrendezésükben is középkori jellegzetességet hordozó többhajós 
épületek, indokolatlanul vaskos pillérekkel és széles mellékhajókkal, melyek nem feleltek meg 
a korszak trienti alapú liturgiájának. Ezen templomok esetében az alaprajz jelentésértéke is 
elsősorban a középkori szerzetesi templomok utánzásában merült ki. Ezzel szemben a centrális 
alaprajzú épületeknél a szimbólumérték dominált, hiszen az alaprajz egyben a Krisztus 
középpontú közösség összetartozását is megjeleníti. A mély keresztszárakkal ellátott görög 
kereszt alaprajzú centrális templomok a kedvezőtlen rálátás és akusztika miatt kevéssé feleltek 
meg plébániatemplomnak. Ezzel ellentétben a rálátás szempontjából az elliptikus forma 
Kismarty szerint megfelelő.280  

A boltozatok kialakításánál a fa vagy beton éppolyan elfogadható.281 A jó akusztika azonban 
függetlenül a templom méretétől mindig szem előtt tartandó.282 

A külső megjelenés elengedhetetlen része a templomtorony, melynek elhelyezése is 
változatosságokat mutat csakúgy, mint a tornyok száma.283 Keresztelőkápolna céljából érdemes 
a torony földszintjét átalakítani, ahogyan a Győr-gyárvárosi templom esetében látható.284 A 
tornyokra vonatkozóan liturgiai előírás nincsen. Szokásjog alapján régen tipikusan a bejárati 
oldalon helyezkedett el. Centrális épületek esetén külön tervezést igényel a torony megfelelő 
kapcsolódása. A két világháború közötti korszakban olasz mintára kedveltté vált az önálló 
campanile alkalmazása oly módon, hogy a templomtesttel árkádsor kötötte össze. Az épület 
megfelelő elhelyezése is fontos szemponttá vált, hiszen nagyvárosi környezetben már nem 
feltétlenül szükséges szabadon, a tér közepére építeni a templomot, hiszen a házak közé, vagy 
utcasarokra telepítve gyakorlatiasabbá válhat a használata.285 Mindezeken túl fontos 
szempontként jelentkezett a templomok szakrális jellegének kidomborítása úgy, hogy 
összhangban legyen a művészi követelményekkel. Ez a cél élesztette fel az ókeresztény minták, 
mint a keresztény hagyomány tiszta kifejezését, ahol a puritán, modern szerkezeti formák a 
vallásos eszmék tükröződéseiként értelmezhetők. A hagyomány eme újonnan felfedezett 
forrása kapcsán, id. Kismarty-Lechner Jenő provokatív állításával az ókeresztény 
hagyományok felé fordulást valójában új, kiaknázatlan forrású eklekticizmusnak ítélte.286 

Centrális tértípusok a római katolikus templomépítészetben 

A centrális alaprajzú szakrális épületek bár funkcióspecifikusan, de hagyományosan már 
a kezdetektől megtalálhatók a keresztény építészetben (baptisztérium, memorális emlékek etc.). 
Ezek az előző fejezetekben említett rendkívül gazdag szimbolikus értéken túl a közösség 
összetartozását, egységét szimbolizálhatják. A korai időkben a térbeli elkülönülés, az oltár 
apszisba helyezése, a szentélytér megnövelése, valamint a liturgia alakulása egyre kevésbé 
engedte bevonni a híveket, s szinte mellőzte a részvétel minden formáját. „A római bazilikáknál 
tapasztalható először a papság és a nép eltávolodása, amely folytatódik a későbbi századokban 
is. Ennek ismertetőjegyei: a felajánlási körmenetek megszűnése, a szentáldozás kivételes 
eseménnyé válása, a latin nyelvű szövegek meg nem értése, valamint az, hogy a kórus veszi át 
az énekelt részek előadását. A bizánci templomok sikeresebben oldják meg a hívő közösség 
liturgiába való bekapcsolódását.”287 E jelenség egyik magyarázata a templomok alaprajzi 
elrendezésében és térszervezésében rejlik. A hosszházas, olykor többhajós templomépület 
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helyett, centrális, egységes, alapvetően négyzetbe szervezett struktúrát alkalmaznak. Az 
alaprajzi forma adta adottságokkal így a hívek nincsenek kizárva a részvétel lehetőségéből, 
hanem mindig befogadásra kész közösséget találnak a templomban.288 A különböző korszakok 
centrális térelrendezéséről és annak elvi, liturgiai hátteréről az elméleti fejezetekben esett szó, 
ezért e helyen a korszak liturgiai változásai és a főbb tendenciák tükrében kívánjuk bemutatni 
a korszakban megjelenő centrális alaprajzi mintákat úgy, hogy főleg a mozgalmak bölcsőjeként 
számon tartott, lehetséges német hatások ismertetését s a hazai szakirodalom reflektálását is 
bevonjuk az értelmezésbe.  

Részletesen elemeztük, hogy a két világháború között határozott igény jelentkezett a 
templomépítészet megújítására, azonban kevés szó esett arról, hogy a társadalmi igények a lelki 
élet, a közösségi élet megújítását is elvárták, s az új templomépületeket alkalmassá kellett tenni 
ezek kifejezésére is. Az egyik lehetséges megoldás a protestáns felekezeteknél gyakran 
megjelenő gyülekezeti terem kialakítása (Győr II/24, Kaposvár II/25, Kőbánya II/20 etc.), a 
másik a centrális, ill. centralizáló alaprajz alkalmazása volt. Ez utóbbi, mint említettük 
szimbolikájával is hatott, s kifejezte a christocentrikus törekvéseket, melyekre főleg német 
területeken – részben a protestáns mozgalmakkal párhuzamosan – Johannes van Acken, 
Dominicus Böhm, Romano Guardini és Rudolf Schwarz mutatott elméletben és gyakorlatban 
egyaránt követendő példát. Többek között Schwarz is felismerte a nyelvben, 
gondolkodásmódban és hagyományban rejlő különbségeket, melyek elválasztják a 20. század 
hívő emberét a megelőző korok, így a középkor emberétől is. A fogalmak eltérő jelentésrétegei, 
elsődleges jelentése, valamint a perspektíva megváltozása átalakítja a térről való gondolkozást 
a templomok esetében is.289 Ezt leginkább Krisztus testéről, az emberi testről, a közösségről és 
a templomról, mint e testről és megtestesülésről vallott gondolatok példázzák.290 Nem véletlen, 
hogy Szőnyi és Kismarty-Lechner idézett műveiben is többször hivatkozik a Schwarznál is 
megjelenő erőteljes gondolatra, miszerint a korszak embere nem képes már visszatérni a korai 
katedrálisokhoz, hiszen az nem lenne igaz, mivel a technológiai tudás, az építőanyagok már 
egészen másra adnak lehetőséget, így a régi idők nehéz formái már teátrális csapdákká váltak, 
s kiüresítik a formákat.291 Schwarz elméleti munkájában (Vom Bau der Kirche/The Church 
Incarnate, 1938.) olyan mintákat292 kívánt bemutatni, melyek a közösségből, a közösség 
térformálásából, a liturgiából a cselekvésekhez kapcsolódóan jön létre. Ezek a formák vagy 
minták megismerése és megértése alaprajzi sémák kialakításában segíthet a tervezőknek. Ezek 
közül a „Gyűrű”-t az áldozás során a térben középre helyezett asztal körül kialakuló áldozók 
köre formálja Krisztussal a középpontban. Ebben a helyzetben a közösség köré épülő fal, mint 
gyűrű, s a tető, mint boltozat övezi az embereket,293 s a teljes struktúra az oltárból, Krisztusból, 
indul ki.294 Ugyancsak kör alak épül fel, ha a család az asztal körül összegyűlik, ha az emberek 
megfogják egymás kezét, ha körben táncolnak.295 Nemcsak a kör, hanem valójában a centrális 
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szakrális épületek lényegét fejezi ki Schwarz akkor, amikor kijelenti: „A zárt forma mindaddig 
maradandó/állandó/tartós, amíg nyitva marad – ez a centrális keresztény épület paradoxona. 
Mindaddig állandó, amíg Isten belülről teremti meg és szeretetteljesen tekint rá kívülről. Az 
egyedüli Istenben örök. Csak az a forma „örök forma”, amit az Egy Örökkévaló hordoz. 
Minden más [értsd. forma – szerz.] hibás.”296 Schwarz komolyan véve az általa felismert 
paradoxont, foglalkozott a keresztény centrális épületek változatos megoldásaival, melyre több 
példát, köztük egy ovális alaprajzot is bemutat, ahol az oltár a forma „hátrahúzása” 
következtében kialakult új középpontba került. A kupola és boltívek megfelelő megvilágítása, 
a fénnyel való modellálás véleménye szerint tovább alakítja az épületet.297 A gyűrűből 
kiindulva Schwarz előremutató, bár számos vitát kiváltó kísérletei között szerepelt a hívek 
elhelyezése az oltár három oldalán úgy, hogy a negyediknél egyedül a pap áll. 
Kisközösségeknél ennek egyszerűsítése lehet, amikor a hívek az oltár egyik, a pap a másik 
oldalán áll, s ezzel tulajdonképpen egy régi térhasználatot elevenít fel, vagyis visszatér a 
kezdetekhez.298 Schwarz Johannes van Acken után christocentrikusnak nevezi az oltárt, 
Krisztust és a közösséget a középpontba szervező templomot. Ebben a műfajban pedig fontosak 
a centrális (kör és ovális) vagy centralizáló típusok, beleértve a görög kereszt és a négyzetes 
formákat is. Ez utóbbiból kiindulva akár a négyzethez közelítő csarnoktemplom is alkalmas 
lehet299 hivatkozva a tértípus redukálásánál Schwarzra, aki a kis közösséget említi.  

További elrendezések és cselekvések ihlették Schwarz „Nyitott gyűrű” koncepcióját, az oltár 
mögötti szabad tér komponálásával. Ebből könnyedén transzportálható a T-forma,300 ami 
főként protestáns templomainknál terjedt el a korszakban. „A Világos kehely”301 vagy a Fény 
kelyhe, ahol a nyitott mennyország tulajdonképpen az oltár fölé borul, ahogyan a római 
fürdőkből átalakított baptisztériumoknál, vagy a centrális, boltozott mauzóleumoknál, s 
valamennyi centrális kupolás épületnél.302 Ezekben az esetekben jellemzően az oltár leginkább 
perifériális helyzetbe, egy önálló apszis térbe kerül, tehát nem a geometriai középpontba, a 
kupola alá, ezáltal a kör alakú tér az emberek terévé válik, s a középpont a bejárattól az oltárig 
vezető út állomásává alakul.303 Az elrendezés látszólagos ellentmondásossága ellenére a 
centrális szakrális épületek leginkább ezt a megoldást követik. A további „Szent menet”304/út 
valójában a processzió jelleg kidomborítását, illetve a „Sötét kehely” a második típus 
transzformálását mutatják,305 ahol az oltár mögötti tér, az út vége félkörívben zárul. Ez az 
alaprajz lényegében az oválisból a félköríves alaprajzba való átjutást tárja fel, s 
végeredményben egy paraboláig jut. A „Fénylő boltozat”306/A fény boltozata, egyfajta 
összegzésként ismét a kör formához, az emberek egy középpont köré rendezéséhez nyúl, 
azonban itt a kupola tulajdonképpen tiszta fény, a gyűrű pedig a szentségben egyesült 
gyülekezet.307  

                                                      
296 „The closed form is lasting as long as it remains open – this is the paradox of Christian centric building. It is 
lasting as long as God creates it from within and watches over it lovingly from without. In God alone is it eternal. 
Only that form which is borne by the Eternal One is „eternal form”. All else is error.” Schwarz 1958 (1938),, 59. 
Rudolf Schwarz: The Church Incarnate. Ford. Cynthia Harris. Henry Regenry Co., Chicago 1958. (eredeti mű: 
Rudolf Schawarz: Vom bau der Kirche, 1938.) 
297 Schwarz 1958 (1938), 59. 
298 Schwarz 1958 (1938), 63 
299 Bart 1966 
300 Schwarz 1958 (1938), 71. 
301 Ferkai 2006, 200.  
302 Schwarz 1958 (1938), 95-97. 
303 Schwarz 1958 (1938), 110. 
304 Ferkai 2006, 200. 
305 Schwarz 1958 (1938), 155. 
306 Ferkai 2006, 200. 
307 Ferkai 2006, 200. 
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Az első hat terv egymásra épülve a világ hat különböző képét mutatta,308 míg a hetedik, a 
„Minden idők dómja”309, ami lényegében az előző tervek alapján, két centrális formából, s az 
őket összekötő útból áll, amit senki sem épített és építhet meg.310 Lényegében Schwarz-hoz 
hasonlóan van Acken útmutatásai alapján Dominicus Böhm311 is az oltárból, ill. a közösségből 
indult ki, s alkotta meg nagyhatású épületeit. Centrális és centralizáló templomai közül 
jónéhány terven maradt, mégis változatos alaprajzi megoldásai hatással lehettek a magyar 
templomépítészet megújítására törekvő építészekre, teológusokra. A közösség, a 
christocentrikus gondolkodás, a liturgikus mozgalmak, az Eucharisztia középpontba állítása 
mellett megjelenik a protestáns gondolkodásban elsődlegesnek számító törekvés, hogy a hívő 
akadálytalanul láthassa az oltároknál végbemenő szent cselekményt. Ezt – amint már említettük 
– az oltár kiemelésével és olykor – mint a bazilikákban – diadalív bevezetésével 
hangsúlyozták.312  

Témánk szempontjából alapvetően fontos megállapítás, hogy a megfelelő alaprajz kérdése, 
az új, korszerű templomalaprajzok és a modern templomok tervezése és a közösség számára 
legmegfelelőbb forma keresése folyamatos kísérletezésre adott okot a centrális alaprajzok terén 
is. A kísérletek között a katolikus templomépítészetben elsősorban a centrális kupolás épületek 
monumentalitásuk miatt folyamatosan jelen voltak, s a vasbetonban rejlő lehetőségek 
segítségével a kupola- és héjépítés is új irányokat vett, hiszen: „a centrális kupolával fedett tér 
ezzel [a hosszanti elrendezésűvel – szerz.] szemben minél nagyobb arányú, annál 
grandiózusabb a benyomása s itt a középteret koszorúként körülvevő mellékterek az ellentét 
révén a főtér hatását csak felfokozzák. Tehát a térhatás egyenlő, nagyszabású arányokat 
tételezve fel, sokkal gazdagabb lesz s az óriási arányok monumentalitása nem oly könnyen válik 
egyhangúvá.”313  Az említett Rudolf Schwarz és Dominicus Böhm számos centrális kísérlete 
ismert, melyek közül az elméletek és a christocentrikus felfogás ellenére is kevés valósult meg. 
Somogyi Antal is örvendetesnek tartja, hogy a liturgiából vett gyakorlati szempont vezetett 
néhány holland építészt arra, hogy modern kupolás, központi elrendezésű templomokat 
tervezzen, ami bizonyíték a modern építészet és a hagyomány szoros kapcsolatára. A jövőre 
vetítve pedig megjegyzi: „igaz, hogy most az egyenes vonal divatja az uralkodó, igaz az is, hogy 
a kupola sokak szemében túlhaladott építészeti forma is, aminek alkalmazása most, amikor a 
technikai lehetőség megvan ennek továbbfejlesztésére, nem jelentene oly nehézségeket, mint a 
múltban. Eljön az idő, még pedig nemsokára, amikor a modern építészetről lekopnak a 
szélsőségek és túlzások és akkor valamiképpen újra vissza fog térni az egyenes mellett az ív is, 
a kocka mellett az íveltfelület is és akkor a holland építészeknek dicsőségére válik, hogy a 
kupolás templom megújításán fáradoztak s nem kis sikerrel kísérleteztek.”314 

 

Téralakítás, tipológiai lehetőségek 

  
 Visszautalva az elméleti szakasz építészettörténeti összefoglalójára, ahol a centrális és 
centralizáló alaprajzok koronkénti alkalmazását elemeztük, természetszerűleg a római katolikus 
templomépítészet változásainak tükrében, elmondható, hogy a római katolikus 
templomépítészetben a hagyományhoz és a liturgiához igazodva, korszakonként eltérő 
hangsúlyokkal, leginkább a kör, ovális, görög kereszt, másodsorban háromszög, négyzet és 

                                                      
308 Schwarz 1958 (1938), 191. 
309 Ferkai 2006, 200 
310 Schwarz 1958 (1938), 195. 
311 Hoff – Muck 1962: Neu-Ulm katolikus templom terve 61., Circumstantes tervek 104-105; Frankfurt 
Friedenskirche 159; Gleiwitz 218-219; Köln-Riehl St. Engelbert 266-267; Regensburg St. Wolfgang 366-367; 
312 Somogyi 1933, 55. 
313 Somogyi 1933, 65. 
314 Somogyi 1933, 70. 
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egyéb poligonális alaprajzok, végezetül pedig a félköríves megoldások jelentek meg.  
Számszerűleg azonban a centralizáló megoldásokat erősítik – ahogyan ezt a kupolákról szóló 
fejezetben is hangsúlyoztuk – azok a hosszházas, jellemzően latinkereszt alaprajzú templomok, 
melyek hangsúlyos kupolás megoldásokkal épültek. Végeredményben a középkupolás 
latinkereszt alaprajzú templomok egyfajta átmenetet képeznek a centrális és hosszházas 
épületek között, ahogyan azt a trienti zsinatot követő kezdeményezéseknél is tapasztalhattuk, 
amikor a hosszanti és centrális terek egybeszerkesztése több típusban is realizálódott. Trienttel 
végeredményben megszületett az egyterű templom eszméje és a christocentrális templomtér, 
ami minden pontról áttekinthető. A korszakban néhány – jellemzően történeti stílusokban 
tervezett historizáló templom esetében találunk hangsúlyos, a centralizáló térformára utaló 
kupolás típusokat, ám ezek kívül esnek jelen vizsgálatunkon, ezért csak néhány ismert és 
kevésbé ismert példa felsorolására szorítkozunk: Szeged Fogadalmi templom 1913–1930 Foerk 
Ernő; Dorog Szent Borbála Bányásztemplom 1923–1930 Gáthy Oszkár; Zalaegerszeg Jézus 
Szíve-templom (Ferences templom) 1925–1927 Kotsis Iván; Mohács Fogadalmi templom 
tervpályázatára benyújtott tervek 1925 Bogdánfy Géza és Gerlóczy Gedeon; Szende Andor; 
Rados Jenő; Székesfehérvár Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázatára benyújtott 
tervek 1928 Apostol II., Dum spiro spero I., Exegi Monumentum jelige (feltételezhetően id. 
Kismarty-Lechner Jenő), Salgótarján jelige Tóth Imre. A kupolás megoldások centrális 
templomok esetében is jellemzőek, ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk. 

Kör, ellipszis, nyolcszög alaprajzú templomok 

A legelemibbnek tekintett centrális térforma a kör, amiből számos további alaprajzi típus 
származtatható, így az ellipszis és a nyolcszög is. A két világháború között készült kör alaprajzú 
templomtervek közül a székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom (Fábián Gáspár, 
1928–1929) e típus reprezentánsa, a Pantheonra, mint archetípusra való egyértelmű utalásával. 
Bár stílusát tekintve nem tartozik a modern templomok közé, szerkezetei és nagy fesztávú 
vasbeton kupolája innovatív megoldása volt a kornak és a vasbetont kezdetben ellenző Fábián 
Gáspár tervezői munkásságának egyaránt.315 Azon túl, hogy a Pantheon, mint egyértelmű 
klasszicizáló, előkép jelenik meg az épület térformálásában, az építész több ízben is konkrét 
párhuzamot vont e két épület között, amikor a kupola szerkesztése és a templom városképi 
elhelyezése volt a kérdés.316 (10.kép) 

                                                      
315 Baku – Vető 2013 
316 Lásd még: Baku – Vető 2013; Baku 2012; Baku 2014/2  
Az ókori hagyományra Fábián Gáspár, a templom tervezője is hivatkozik, amikor a Prohászka-templom 
térelrendezésének legközelebbi forrását a római Pantheon épületében jelöli meg: „Valóban a római Pantheon ott 
lebegett a szemem előtt mindig” . Egy másik újságcikkben pedig így nyilatkozik: „[…] míg a Pantheon és a Szent 
Péter-templom kupolaszerkezete egy hengeres dobon nyugszik addig én a templom köralaprajzát keresztirányban, 
négy helyen, 10 – 10 m-es fülkékkel szakítottam meg, melyeket félköríves (valóban torzfelületű kosárív) szerkezetek 
zártak le, melyek a közöttük lévő – szintén áttört – körfalakkal voltak hivatva a nagy kupolatartó dobot hordani..” 
Baku – Vető 2012, 13 továbbá az eredeti források helye: Fábián 1934, 49-51., Fábián 1931, 3. 
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10. kép: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom (forrás: a szerző felvétele) 

  
11. kép: Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázat, „Szivárvány jelige” (forrás: SzfvPSzL); 12. kép: 
Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázat, „Dum spiro spero II” jelige (forrás: SzfvPSzL) 

A hagyomány ill. az archetípus megjelenése tehát adott, mint a centrális térformát motiváló 
tényező, azonban a tervpályázati kiírásban, a bírálati jegyzőkönyvben és a templom korabeli 
sajtóvisszhangjában egyaránt kimutatható egy, a centrális épület létrehozására irányuló 
határozottabb igény ill. annak forrása, vagyis a templom funkciója, titulusa, emléktemplom 
jellege. Az emlékezés aktusa317 és a kulturális emlékezet térbeli megjelenése tradicionálisan 
centrális épületekhez kötődik. A korszakban nem véletlen tehát, hogy – bár a mauzóleumok 
hagyományosan nem nevezhetők szakrális épületnek – a Prohászka-emlékkápolna mauzóleum 
terv a templommal egybefogva kápolnaként értelmezve nyolcszögű, míg a debreceni Hősök 
mauzóleuma (id. Kismarty-Lechner Jenő, Szontágh Pál, 1932) is centrális négyzetes alaprajzzal 
épült. Esetében a hatalmas kocka alakú épülettest felül hengerbe vált át, amelyet lapos 
gömbsüveg fed.318 A Prohászka-templom esetében a kör alaprajz, ill. a centrális-kupolás 
megoldás választása egyrészt a funkcióból kiindulva a hagyományoknak való megfelelés, 

                                                      
317 A témáról bővebben: Baku – Kovács 2017 
318 Pamer 2001, 52-53. 
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másrészt pedig az archetípus egyidejű következménye.319 Ezt tükrözi a tervpályázatra 
beérkezett érvényes pályaművek közül a 21 centrális és a 10 hosszházas elrendezésű terv, 
vagyis a központos struktúrák egyértelmű dominanciája.320 Közülük, az ezidáig tervező 
személyével nem azonosított „Szivárvány” (11.kép) jeligéjű terv magyaros, pártázatos külsővel, 
a Pantheont imitáló kupola belsővel és az Anasztaszisz-templom oszlopos körüljárójára 
emlékeztető következetlen megoldással, míg a „Dum spiro spero II” jeligéjű terv klasszicizáló, 
szintén a Pantheonra utaló, nyolc fülkével bővített kör alaprajzzal azonban a Pantheonétól eltérő 
arányokkal kísérletezett. (12. kép) A meg nem valósult kör alaprajzú tervek között szerepelnek 
a Dominicus Böhm munkásságában is megtalálható hatalmas vasbeton kupolával lefedett 
monumentális tervek. Györgyi Dénes 1930-as Fogadalmi templom terve321 a megszokott 
klasszicizáló hatásokkal és Pantheonra való utalással operál, de külső arányaiban attól 
szignifikánsan eltér úgy, s számos egyéb épületet pl. Boullée operaháztervét vagy akár a 
korszak ismertetett német vasbeton kupolás példáit vonja be értelmezési körébe. Györgyi tervén 
kísérletet tesz a templomtornyok megfelelő elhelyezésére is. (13-14.kép) 

 

  
13. kép: Györgyi Dénes fogadalmi templom terve, homlokzat (forrás: Györgyi 1930, 28-29.) és 14. kép: Györgyi 
Dénes fogadalmi templom terve, alaprajz (forrás: Györgyi 1930, 28-29.) 

Ahogyan a mohácsi fogadalmi templomra kiírt pályázat esetében is láthattuk, e típus is 
gyakran centrális-kupolás térformát mutat. Az 1930-as évek végétől foglalkozik intenzíven a 
centrális térformával id. Kismarty-Lechner Jenő katolikus templomok építésénél. Modern 
felfogású, rendkívül nagyvonalú tervei a Szentlélek templomhoz (1938-1942 között) majd 
1946-ban az óbudai új plébániatemplomhoz készültek. (15-17.kép) Rimanóczy Gyula 1941-ben 
készíti a Budapest zuglói Páduai Szent Antal templom két tervvariánsát a kiírt tervpályázatra. 
A győztes terv, melyre a megbízást is kapta, hosszházas, míg a bíráló bizottság által dicséretben 
részesített variáns centrális-kupolás kör alaprajzú épület volt, melynek érdekessége a hatalmas 
fesztávú, tambur nélkül vasbeton kupola. A rendkívül modern szerkezet adta lehetőséggel élve 
tulajdonképpen egy hatalmas vasbeton kupola alkotta volna a templom terét. (18. kép) 

Rimanóczy Gyula nevéhez a korszakban két további, bár kisebb léptékű centrális épület 
terve kötődik. Egyik tervét 1934-ben egy meghívásos pályázatra készítette a Székesfehérvári 
püspökség mellé, annak kert terveivel összhangban még a Romkert Lux Géza-féle megbízása 
előtt,322 azonban egyértelműen annak területére. Az emlékkápolna funkciójából adódóan 

                                                      
319 Egy épületre, mint archetípusra való utalást az építészetben, barokk centrális templomok esetében Nagy 
Gergely Domonkos doktori disszertációjában „attribúciós szimbolikának” nevezi, megkülönböztetve az általa 
létrehozott imitációs és spekulatív kategóriáktól. 
Nagy 2014, 89.  
320 Baku – Vető 2012 
321 Györgyi 1930, 28-29. 
322 A romkert összefoglalását többek között lásd: Lővei 2001 
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centrális, kör alaprajzú, középen az oszlopsorral körülvett oltárral, tehát a geometriai és a 
liturgiai középpont egy pontban koncentrálódik. Az épület stílusáról a hiányzó tervek ismerete 
nélkül pontos képet nem alkothatunk. (19. kép) Egy évvel később 1935-ben a komáromi 
plébániatemplom tervpályázatára pedig egy kör alaprajzú nagyméretű íves apszissal ellátott 
keresztelőkápolnát tervezett Rimanóczy Gyula. Önálló baptisztériumok építésére a korszakban 
kevés példát találunk. (20. kép) Rimanóczy terve esetében, ahogyan az új-hatvani római 
katolikus templom tervpályázatára beérkezett tervek egyikén is (szerző ismeretlen, Szent Antal 
jelige, 1928)323, a Rudolf Schwarz által vázolt problémával állunk szemben. (21.kép) A kör 
alaprajzú templom/kápolna térhez egy félkör vagy Rimanóczy esetében két egymásba metsző 
kör kapcsolódik. Ezáltal az oltár, a centrum és a bejárati oldal egy tengelyt határoz meg. 
Mindezek ellenére a keresztelőkápolnák esetében is egyértelmű utalásokat találunk 
ókeresztény, reneszánsz keresztelőkápolnákra, illetve ezekhez kötődő szimbólumokra, ami az 
Egyház számára a hagyományt s annak folytonosságát jelenti.  

 

   
15. kép: id. Kismarty-Lechner Jenő, Óbudai plébániatemplom terve, 1938-1942. (forrás: Kismarty-Lechner 
katalógus 1990, Kiscelli Múzeum no.66.11.1-8.); 16. kép-17. kép: id. Kismarty-Lechner Jenő, Óbudai 
plébániatemplom terve, 1946. (forrás: a szerző felvétele, Kiscelli Múzeum no.66.18.1-28.) 

   
18. kép: Rimanóczy Gyula Páduai Szent Antal-templom (forrás: Weichinger-Rimanóczy katalógus 1994, 251) 
19. kép: Rimanóczy Gyula székesfehérvári Emlékkápolna terve (forrás: Weichinger-Rimanóczy katalógus 1994, 
225.); 20. kép: Rimanóczy Gyula Komáromi plébániatemplom keresztelőkápolna terve, 1935. (forrás: 
Weichinger-Rimanóczy katalógus 1994, 227.) 

 

                                                      
323 Komor 1928 
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21. kép: Új hatvani római katolikus templom terve, Szent Antal jelige, 1928. (forrás: TF 1928/1, 15.) 

Hagyományosan a körből származtatható formák közül a hossztengely mentén 
megnyújtott elliptikus alakzatok, esetenként fülkékkel oldalirányban bővítve a barokk 
hagyományoknak és a korszak sokszor erős neobarokk elköteleződésének köszönhetően 
jellemzően neobarokk templomok esetében mutathatók ki. A barokk megidézése magával hozta 
az elliptikus alaprajzot, mint az egyik legjellegzetesebb barokk alaprajzi struktúrát. Ezt 
példázza Bogdánfy Géza és Gerlóczy Gedeon hatvanpusztai sírkápolnája (1923). (22.kép, II/4) 
A centrális térforma választása Hatvanpuszta esetében – ahogyan Irsy Irsik László, Szent Antal 
valamint a Regnum Episcopi Ottocari324 jeligéjű Prohászka-pályázatra benyújtott terveknél is 
– a funkcióból, tehát a memorális emlékek hagyományos centrális típusából adódik. (23.kép) A 
két világháború közötti korszakot időben a modern, új magyar egyházművészet talán 
legunikálisabb épülete, Molnár Farkas Budapest II. kerületi Magyar Szentföld-temploma 
(1938–1949) zárja. (24-26.kép, II/3) Az elliptikus alaprajz alkalmazása első látásra markánsan 
elkülönülni látszik a neobarokk motivációtól, azonban az épület I. tervvariánsán megjelenő 
elrendezést a hatalmas kupolával fedett elliptikus, kápolnákkal bővített tér hossz- és 
kereszttengelyének hangsúlyozását Ferkai András határozottan az itáliai barokk expresszív 
irányzatához kapcsolja, ahogyan a bejárati szakasz – össztömeget ellensúlyozó – konkáv elemét 
is. Mindettől függetlenül nem kétséges, hogy Molnár modern templomot tervezett, melynek 
egyes elemei – így már az első terven megjelenő elliptikus vasbeton kupola és a kolonnád 
vasbetondongahéjakból szerkesztett ívsora kifejezetten újító szellemű.325 A szerkezetében 
innovatív, modern épület a később tervvariánssok során – részben a megrendelő nyomására – 
átalakult, s végeredményben sok szempontból ellentmondásos templom tervei valósulhattak 
volna meg.326 A szent sír középre helyezése a centralizálás szempontjából a memoriális 
emlékekre való utalásképpen indokolt lehetne, itt mégis újszerű gondolat. Párhuzamait tekintve 
Domincus Böhm „Circumstantes” (1923) tervénél találkozunk az oltár ellipszis gyűjtőpontjába 
helyezésével.327 Valójában a teljes koncepció a megidézésre épül, ahogyan a jeruzsálemi Szent 
Sír- és a betlehemi Jézus Születése-templom centrális tereit imitáló épületek sora az 
építészettörténetben az ókeresztény időktől fogva. Míg az előbbi elsősorban memoriális 
emlékek, mauzóleumok, sírkápolnák, emléktemplomok térszervezésére hatott, addig a 

                                                      
324 A bírálati jegyzőkönyv részletes leírásából ismerjük a tervet. 
325 Ferkai 2011, 334. 
326 E helyütt nem kívánjuk ismertetni a tervezés folyamatát, a megrendelői szándék következtében módosuló 
koncepciókat, a tervvariánsokat, hiszen ezt megtette már Ferkai András idézett művében. 
327 Dominicus Böhm többször is kísérletezett ideális, elliptikus katolikus templomtervek megalkotásával. 1928-
ban majd egy évvel később gleiwitz-i projektjénél hatalmas, bevilágítóval ellátott vasbeton kupolával/héjjal 
lefedve. A regensburgi St. Wolfgang templom esetében is ebből az ellipszisből indult ki 1930-ban, it azonban 
elhagyja a kupolás megoldást. Közben kör alaprajzú vasbeton kupolás templom terveit is apránként dolgozza ki, 
mint a köln-riehl-i St. Engelbert templom esetében is 1930-ban. Hoff – Muck 1962, 104-105. 184-185., 218-219., 
267-268., 366-367. 
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Születés-templom a keresztelés aktusával, mint újjászületéssel egybekapcsolódva 
baptisztériumok előképévé vált, ahogyan arról már korábban esett szó. A megidézés során egy 
vagy több proto- vagy archetípus elemei jelennek meg felismerhető módon. A koncepció 
kidolgozása a kulturális emlékezetben őrzött hagyomány elemeinek egymás mellett, 
kronologikus rendben való megjelenítése, melyet végül a tervező szentföldi látogatásának 
perszonális élményei kapcsoltak egybe. A centralizáló alaprajz ebből a hagyományon nyugvó, 
archetípusra való utalásban gyökerezhet, melyet a szerkezet tesz korszerűvé, modernné. 
 

  

22. kép: Bogdánfy Géza és Gerlóczy Gedeon hatvanpusztai sírkápolnája (forrás: Építő Ipar – Építő Művészet, 
1925/23-24, 79); 23. kép: Irsy Irsik László „Szent Antal” jeligéjű terve a Prohászka Ottokár Emléktemplom 
tervpályázatára (forrás: SzfvPSzL) 

   

24. kép: kép: Molnár Farkas Magyar Szentföld templomának terve, I. emeleti alaprajz, 1942. július 22. (forrás: 
BFL Tervtár); 25. kép: Molnár Farkas Magyar Szentföld templomának terve egy korabeli kiadványban, alaprajz 
(forrás: A Magyar Szentföld tíz éve – 1936–1946; kiadja a Magyar Szentföld, Budapest, 1947, 23-24.); 26. kép: 
Molnár Farkas Magyar Szentföld templomának terve egy korabeli kiadványban, látványterv (forrás: A Magyar 
Szentföld tíz éve – 1936-1946; kiadja a Magyar Szentföld, Budapest, 1947, 23-24.) 

Szintén a körből, mint alapformából származtatható a szabályos nyolcszög alaprajz is, 
ami inkább izgalmas, a hagyományokat szem előtt tartó kísérletként értékelhető a korszakban, 
mint gyakran alkalmazott tértípusként. Előzményként Medgyaszay István rárósmulyadi 
templomát említhetjük 1909–1910-ből. 1924-ben ezt dolgozta át Pusztaborsod római katolikus 
templomának tervpályázatára készült tervénél kupolás formában az oktagonális 
templomtesthez nyaktaggal csatlakozó templomtoronnyal.328 A Prohászka-pályázatra 
benyújtott tervek között szerepelt a már említett „Salgótarján” jeligéjű terv Tóth Imrétől. Itt 
egy nyolcszögletű sírkápolna kapcsolódik a latin kereszt alaprajzú templomhoz, ami egyfajta 
mauzóleumként értelmezhető. (27-28.kép, II/9) A típus egyedüli megvalósult reprezentánsa, 
hasonlóan az elliptikus forma egyedüli korszerű technológiával épült képviselőjéhez, 
szerkezetileg vasbeton kupolájával újításnak nevezhető. A mohácsi csata 400. évfordulójára 

                                                      
328 Kathy 1979, 37. 
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épült329 csatatéri emléktemplomot Árkay Aladár és fia, Bertalan alkotásaként jegyzi a 
szakirodalom (1929–1942). (29-30.kép, II/5) Az emléktemplom az 1816-ban épített – szintén 
centrális alaprajzú csatatéri kápolna után – monumentális, reprezentatív alkotásként hivatott 
hirdetni a nemzeti történelem, már a historizmus óta kiemelt, eseményét. Az épület önmagában 
a kulturális emlékezetben való beágyazódást, az emlékezet elevenen tartását segíti grandiózus 
formában.330 A templom funkcióját tekintve emléktemplom, tehát önmagában véve nem más, 
mint egy hatalmas mauzóleum, mely utalva az Egyház számára kontinuus hagyományra 
centrális-kupolás formában épült, szerkezetét tekintve pedig egyértelműen a modern, korszerű 
egyházművészet reprezentatív alkotása. Az építőbizottság 1950. január 31-én kiadott 
szórólapján Magyarország első vasbetonhéjazatú kupolás templomként jelöli meg, s ezt az 
állítást veszi át Pamer Nóra is.331 Az újabb kutatások tükrében megfontolandó az állítás, hogy 
a mohácsi templom vasbeton kupoláját biztosan megelőzte néhány kisebb méretű vasbeton 
kupola. Visszautalva a vasbeton kupolák ismertetésénél felsorolt példákra láthattuk, hogy ezek 
jóval megelőzték a mohácsi templom kupolájának megépítését. 

Az 1924-es tervpályázatra Árkay Aladár két centrális kupolás tervvariációt készített el, 
bizáncias és eklektikus stílusban erős klasszicizáló oszlopsorral. Az azonosítható, ismert tervek 
mindegyike centrális vagy kupolás megoldást alkalmazott (Rados Jenő, Szende Andor, 
Bogdánfy Géza és Gerlóczy Gedeon). A megnövekedett építési költség miatt 1932-ig összesen 
7 alkalommal dolgozta át a terveket az építészpáros, apa és fia.332 E szerint az új terv szerint 
épült 1932–1933 között a 6 cm vastag, tamburon nyugvó, csegelyes vasbeton kupola,333 tehát 
a Prohászka-templom vasbeton kupolája is biztosan megelőzte a mohácsit. 
 

  
27. kép-28. kép: Tóth Imre „Salgótarján” jeligéjű terve a Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázatára 
(forrás: SzfvPSzL) 

                                                      
329 Valójában az alapkőletétel 1926. augusztus 29-én, kapcsolódott az évfordulóhoz, az építés eltolódott. 
330 Erről lásd Baku-Kovács 2017 
331 Pamer 2001, 148. 
332 Rózsás 1995, 6. 
333 Tihanyi s.a., 8. 
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29. kép-30. kép: Árkay Aladár és Árkay Bertalan, a mohácsi Emléktemplom tervei (forrás: Kiscelli Múzeum no. 
68.138.46.7.; no. 68.138.46.16.);  

Görög kereszt alaprajzú templomok 

Római katolikus templomok esetében a kör mellett tisztán centrális térforma a görög 
kereszt, ami egyértelmű kereszt szimbolikájának köszönhetően kedvelt típusa volt a 
templomoknak, kápolnáknak. A két reprezentatív görög kereszt alaprajzú templom – a 
budapesti Regnum Marianum (teljes nevén: Magna Domina Hungarorum templom, Kotsis 
Iván, 1926–1930)334 (II/2), és a Tisztviselőtelepi/ Rezső téri korábbi nevén Ferenc József-
fogadalmi templom (id. Kismarty-Lechner Jenő, 1927–1931)335 – közel egyidőben épült, de 
különböző motiváció ihlette a templomok térformálását és stílusát egyaránt. (II/1) 

Míg a Mária kultusz, s így a Regnum Marianum templom tévesen bár, de a Szent Istváni 
Patrona Hungariae fogalommal lényegében összeolvadva, annak szimbólumává válva 
egységben fejezte ki tulajdonképpen „az ezeréves integer Magyarország gondolatát” és a 
keresztény nemzeti kurzus ideológiai alátámasztását szolgálta.336 A Regnum Marianum 
templom valójában a Trianon utáni Magyarország áhított egységének szimbólumává, egy 
tulajdonképpeni emléktemplommá vált, míg a Rezső-téri templom esetében a pályázati kiírás, 
vagyis a megbízói kör, tehát az Egyház és maga Izabella főhercegnő által óhajtott klasszicizáló, 
kupolás templomként került megfogalmazásra, mely a korabeli szaksajtó szerint a magyar 
empire-székesegyházak stíljét modern értelemben fejlesztette tovább.337 1927-ben Gerevich 
Tibor a bíráló bizottság tagjaként még határozottan egyetérteni látszik azzal a gondolatmenettel, 
hogy a Rezső-téri pályázat esetén szükséges a stílusmegkötés. A benyújtott tervek ezeknek 
megfeleltek. (31-37.kép) Arra hivatkozik, hogy a modern építészet elvei és gyakorlata 
Magyarországon még nincs kiforrva úgy, mint Németországban, Hollandiában, Finnországban 
vagy Dániában, s egy ilyen nagyszabású építkezés nem lehetett a kísérletezések terepe.338 
Annak ellenére, hogy a történeti stílust előírták a tervezőknek, jól látszik, hogy a barokk 
felélesztésének különféle jelenségeivel már Gerevich sem tud kellőképpen azonosulni, s annál 

                                                      
334 Bővebben: Prakfalvi 1990; Ékes 2003 
335 A tervpályázatra id. Kismarty-Lechner Jenő két tervvariánst nyújtott be, mindkettő centrális kupolás megoldást 
mutat. Rerrich 1927, 4-9. 
336 Tüskés – Knapp 2000, 574. 
337 Gerevich 1928, 50. 
338 Gerevich 1928, 50. 
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szerencsésebbnek találja a klasszicizmust, mert a sima felületek, az egyszerű ablaknyílások, 
egyenletes vonalak és az ornamentális tartózkodás miatt közelebb áll a modernhez, mint a többi 
stílusban tervezés.339 Természetesen ebben a gondolatmenetben az Esztergomi Székesegyház 
egyértelmű mintaként szolgált. Az alaprajzi elrendezés kapcsán Gerevich közvetítve a 
bírálóbizottság s jelen esetben az egyházi álláspontot egyaránt, úgy véli: „A művész a centrális 
alaprajzot a liturgikus követelményeknek teljes figyelembevételével oldotta meg akként, hogy 
az a kupolával impozáns térhatás elérésére alkalmas. […] Laterna nélküli kupolája 
méltóságteljesen nyugodt, szép körvonalat ír le […] Lechner terve a pályázati feltételeknek 
megfelelően hazai emlék szabad ihlete alatt készült, valóban hazai hangulatot kelt, hazai 
talajban gyökerezik.”340 A stílus és a térszervezés összefüggésében pedig hozzáteszi, hogy 
„monumentális emléktemplomhoz monumentális stílt tartott megfelelőnek” valamint „a 
kupolás megoldás a kegyeletes megemlékezés lelki kifejezését segíti elő, szimbolizálja 
ünnepiesen komoly hangsúllyal”.341 Gerevich – köztiszteletben álló személyiség lévén – 
véleménye egyértelműen mutatja, hogy a korszakban a centrális-kupolás elrendezés és annak 
szimbolikája nem volt ismeretlen, s tekintettel arra, hogy e templom titulusában is 
emléktemplom, ezt a térformálásban is egyértelműen közvetítenie kellett. Ez a gondolat éppúgy 
befolyásolta a Regnum Marianum épületének alaprajzi rendszerét és térszervezését, melynél 
Kotsis – az építészettörténet kiváló ismerőjeként – számos előképet, köztük talán a périgeux-i 
Saint Front templomot, az angulême-i Saint Pierre templomot s a formára való egyértelmű 
utalásként a velencei San Marco templomot idézhette meg. (II/2) 

 

   
31. kép: id. Kismarty-Lechner Jenő, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia Rezső téri fogadalmi 
templom/Ferenc József jubileumi templom terve – II. variáció, 1927. (forrás: MÉ 1927/10-12, 8.), 32. kép: Wiesner 
Emil, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia Rezső téri fogadalmi templom/Ferenc József jubileumi 
templom terve, 1927. (forrás: MÉ 1927/10-12, 9.); 33. kép: Láczay Fritz Oszkár, Tisztviselőtelepi Magyarok 
Nagyasszonya plébánia Rezső téri fogadalmi templom/Ferenc József jubileumi templom terve, 1927. (forrás: MÉ 
1927/10-12, 10.) 

                                                      
339 Gerevich 1928, 50. 
340 Gerevich 1928, 50. 
341 Gerevich 1928, 50. 
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34. kép-35. kép: Árkay Aladár, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia Rezső téri fogadalmi 
templom/Ferenc József jubileumi templom terve, 1927. (forrás: MÉ 1927/10-12, 11.) 

  
36. kép-37. kép: Medgyaszay István, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia Rezső téri fogadalmi 
templom/Ferenc József jubileumi templom terve, 1927 (forrás: Medgyaszay István Emlékház) 

E két nagyszabású, megvalósult görög kereszt alaprajzú templomépület mellett látható, 
hogy a különféle stílusokhoz igazítva e struktúra jól adaptálható, hiszen Árkay Aladár két terve, 
a Városmajori új templom első variációja (1927) (38-39.kép) és a Rezső-téri pályázatra 
benyújtott terve (1927) szintén görög keresztet formál, kupolás megoldással. (34-35.kép) 
Feltételezhetően hasonló alaprajzból indult ki Medgyaszay István is pályaművében. (36-37.kép) 
A már említett Prohászka-pályázatra beérkezett centrális tervek között három olyan tervet 
találunk, ami vagy görög kereszt alapformából, vagy egy másik centrális alaprajzból kiindulva, 
azt tulajdonképpen kereszttengellyel ellátva görög keresztet eredményezett. Mirgay László 
görög kereszt alapot a külső tömegben négyszögletűvé bővítette (40-41.kép), míg Irsy Irsik 
László az elliptikus tér kereszttengelyével közelített ehhez a struktúrához (23. kép), Rados Jenő 
pedig tisztán e térformában tervezett. Id. Kismarty-Lechner Jenő Kismarty-Lechner Lóránttal 
együtt készített terveket a meg nem valósult Árpádházi Szentek Emléktemploma számára, ahol 
a Rezső-téri alaprajzot fejlesztette tovább. (42. kép) Ebben az esetben is az emléktemplom, mint 
funkció számára a centrális-kupolás térszervezés alkalmasnak tűnt, ahogyan a fenti esetekben 
is láthattuk. 
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38. kép-39. kép: Árkay Aladár, Városmajori templom terve, 1927. (forrás: MÉ 1930/7-8, 20., Városmajori 
templom gyűjteménye, a terv a szerző felvétele) 

  
40. kép-41. kép: Mirgay László „Revizio” jeligéjű terve a Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázatára 
(forrás: SzfvPSzL) 

 
42. kép: id. Kismarty-Lechner Jenő, Árpádházi Szentek Emléktemploma – Szent István templomának alaprajza 
s.a. (forrás: a szerző felvétele, Kiscelli Múzeum no.66.62.1-11.) 

Négyzetes templomtér félköríves bővítésével képzett centralizáló alaprajzú 
templomok 

A kör és görög köreszt mellett a négyzet szimbolikáját tekintve kevésbé erős, azonban 
néhány fontos emlék esetében találkozunk a négyzetes templomhajó és csatlakozó térbővületek 
alkalmazásával, mellyel szintén centralizáló térhatás jön létre. A kisméretű négyzetes 
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templomtér a négyezeti térhez hasonlóan, mintegy annak redukciójaként centrális-kupolás tér 
kialakítására alkalmas. A szentély elhelyezésénél a Schwarz által említett additív megoldás 
alkalmazásával önálló apszis toldásával kialakul egyfajta hossztengelyesség. Weichinger 
Károly és ifj. Nendtvich Andor pécsi Szent Mihály temetőkápolnája342 (1932–1934) a korszak 
meghatározó épülete, nem méretei, inkább a tervezők szemléletmódja miatt, melyet az épület 
tökéletesen kifejez, a „hagyományokra épít, de „nem a múltat, hanem a jelent szolgálja”, 
„őszinte, józan és becsületes, de mindemellett egyszerű és kívül belül a cél szolgálatában áll.”343 
A térszervezés alkalmasságát illetően az épület minden tekintetben megfelelt a bíráló 
bizottságnak, akik kiemelték, hogy a „kápolna temetői jellege teljes mérvben meg van” továbbá 
„alaprajzi elrendezése tökéletes, külön kiemelendő a szentélynek, mint külön testnek egy nagy 
apszisban koncentrikus beillesztése, ami a szertartások láthatóságát kitünően emeli”, a kupola 
Hagia Sophiára való utalása a memorális emlékek számára alkalmas alaprajzi elrendezése és 
térhatása, kiválóan adaptálta a hagyományt.344 A Temetőkápolna centralitását a helyszínrajz 
fokozza, kiemeli, mivel a temető terület középpontját az építendő kápolna jelölte ki. Adottak 
voltak a tervezéskor a helyszín körül koncentrikus körökben elhelyezett temetői parcellák, utak 
és árkádok, tehát a centrális alaprajzú kápolnával a középpontban egy komplex, mindenre 
kiterjedő centrális építészeti koncepció valósult meg.345 (II/7) 

Memoriális emlékként hasonló alaprajzi rendszert követ Rimanóczy Gyula Budapest 
Farkasréti temetőkápolnájának és kapubejáratának terve (1932), ahol szintén egy négyzetes-
kupolás térhez félköríves szentély kapcsolódik. (43-44.kép) Azonban itt elmarad a homlokzati 
tornyos előépítmény, helyette a templomtesthez illesztett campanile adja az épület modern 
centrális templom jellegét. Mindkét templom esetében négyzetes alapon kör alaprajzú 
(feltételezhetően) vasbeton kupola nyugszik. 

 

  
43. kép-44. kép: Rimanóczy Gyula, Farkasréti temetőkápolna és kapubejáratának terve, 1932. (forrás: 
Weichinger-Rimanóczy katalógus 1994, 212, 73.) 

Az utolsó két példa – a pécsi Dzsámi vagy más néven Belvárosi plébániatemplom (1939–
1950) (II/6) és a Sopron-kurucdombi Szent István-templom (1940–1943) (II/8) – nem tisztán 
centrális tér abban az értelemben, ahogyan a fenti épületeknél a szentélyt a bejárattal összekötő 
tengely ellenére is a térhatás centrálisnak nevezhető. E két esetben a négyzetes/téglalap alakú 
tér hatalmas félköríves bővítménnyel egészült ki. Mindkét épület Körmendy Nándorhoz 
köthető, aki az 1930-as évektől több jelentős modern templomépületet tervezett (Győr-
Nádorváros Szent Imre-templom, 1942; Tiszaalpár-Istvánújfalu Jézus Szíve-templom, 1937–

                                                      
342 Részletesen: Baku 2015/2 
343 Baku 2015/2, 96. idézi: Jajczay 1938, 23. 
344 Baku 2015/2, 109. idézi jegyzőkönyv, BaML Temetőkápolna, (IV/7. adatlap) 
345 Baku 2015/2, 111. 
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1943; Csorna Jézus Szíve-templom, 1936–1938, Komárom Jézus Szíve-templom, 1937).  A 
pécsi egykori Gázi Kászim pasa Dzsámi Körmendy-féle átalakítása a korszak átalakuló 
műemlékvédelmi szemléletéről, a török kori emlékek kulturális emlékezetben való 
megőrzéséről tesz tanúbizonyságot, a pályázati kiírásnak minden szempontból megfelelve. A 
tervpályázati kiírás egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az oszmán hódoltságra 
emlékeztető részletképzés tudatos eltüntetése határozottan hibás hozzáállás eredményeként jött 
létre a jezsuita építkezések során. Mindemellett kívánatosnak találták egy harangtorony 
létesítését és a centrális tér jellegének megőrzését is. A dzsámi rekonstrukciójára és 
kiegészítésére kiírt tervpályázaton346 két első díjat ítélt oda a bíráló bizottság Körmendy 
Nándornak, továbbá a Csát Géza és Lux Géza építészpárosnak. A harmadik díjat Weichinger 
Károly és ifj. Nendtvich Andor kapta.347 Az első díjas tervek mindegyike meghagyta a centrális, 
kupolás középső teret, míg azonban Körmendy terve ezt körfolyosóval vette körül és észak felé 
félköríves szentéllyel bővítette, addig Lux és Csát közvetlenül a régi kupolatér északi oldalához 
kapcsolta a félköríves szentélyt. Weichinger és Nendtvich a régi oltárteret is meghagyva, azt 
körüljárósra bővítette, és a kupolát is átalakította. A bíráló bizottság végül úgy határozott, hogy 
a megbízást Körmendy Nándornak adja.348 Körmendy első tervének koncepciója – műszaki 
leírásából kiindulva – következetesen centrális elrendezésű volt, később azonban – 
feltételezhetően az ásatások során megtalált eredeti oszmán szamárhátíves ablakoknak 
köszönhetően – a körüljárós megoldást elhagyva átdolgozta tervét úgy, hogy a hátsó félköríves 
hozzáépítés mint toldalék egészíti ki az eredeti centrális épületet.349  A tervek érdekessége az 
oltár elhelyezése. Míg egy korábbi terven a régi és az új épületrész találkozásánál kialakuló 
diadalív mögött, tehát az új félköríves hozzáépítésben helyezte el Körmendy az oltárt, addig 
egy 1939 novemberére datált terven már a diadalív alatt, tehát a két épületrész határán áll a 
megemelt oltár, s így látható ma is. A terveken nem látható, hogy a félköríves hozzáépítésben 
eredetileg is padsorok kerültek volna elhelyezésre, de kérdésemre – miszerint ez így szerepelt 
az építéskor is, a plébánián úgy emlékeztek, hogy már akkor az oltár mindkét oldalára helyeztek 
padsorokat. Az oltár középre helyezésével Körmendy még inkább kiemelte a centrális jelleget, 
kísérletet tett a Schwarz által is közölt egységesítésre, s nem utolsósorban rendkívül innovatív 
módon meghaladta ezzel a koncepcióval a korszakát. (II/6) 

A Sopron-kurucdombi épületegyüttes esetében nem valósult meg ennyire határozottan a 
centrális térszervezés, de szükséges megemlíteni, mert e templom kiinduló motivációja az előbb 
említett Dzsámi bővítési terveinek elkészítése lehetett oly módon, hogy a Dzsáminál félköríves 
bővítés Sopron esetében a tulajdonképpeni templomhajóvá alakult, s ehhez kapcsolódott a 
téglány alakú, megemelt szentély az oltárral. A szentély valójában a látószög centrumába került, 
s a padsorok koncentrikus elhelyezése újszerű megoldásként jelentkezett. A félköríves hajó rész 
centralizáló, közösséget egybefogó jellegé a tér teknő-szerű, előadótermekre emlékeztető 
kialakítása is segítette. Ezt részben a gyenge talajból és az alapozásból adódó kivitelezési 
szempontok magyarázzák azonban a központos, egységesítő térhatást jól támogatja. (II/8) 

                                                      
346 A tervpályázaton az alábbi építészek vettek részt 21 pályaművel: Dr. Lechner Jenő, Dr. Fábián Gáspár, 
Körmendy Nándor, Lux Géza és Csát Géza, Miselei Sándor, Bartalits Emil, Weichinger Károly és ifj. Nendtvich 
Andor, Schall József, Tarai Lajos, Maertz Mátyás, Friedrich Lajos, Hoffmann László, Gosztonyi Gyula, Visy 
Zoltán és Horváth I. Károly, Pernetzky Sándor, Kőszeghy Gyula, Krompecher László, báró Reichlin Meldegg 
Tibor és Tattay György, Dr. Möller Károly, Wágner László, Radnay Lóránt. Az 1938. szeptember 16-ai bizottsági 
jegyzőkönyv szerint az alábbi pályaművek készítői álltak versenyben Körmendy terve mellett: Csát Géza és Lux 
Géza, Nendtvich Andor és Weichinger Károly. Dzsámi gyűjtemény, Historia Domus 
347 Körmendy Nándor, Csát Géza és Lux Géza eredeti tervpályázati tervei: Tervtár  (No. 5376), Weichinger Károly 
és ifj. Nendtvich Andor terveinek egy része a MÉM WK gyűjteményben, illetve dia formájában az 
Építészettörténeti rajztárban található (mindkét gyűjtemény állománya katalogizálatlan).  
348 Gosztonyi 1941, 48-49.; Baku – Kovács 2017 
349 Baku – Kovács 2017 
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A négyzetes és fölköríves terek összekapcsolásával létrejövő centralizáló alaprajzok 
újszerű példák voltak a korszak magyar szakrális építészetében. Motivációjukat tekintve a 
Dzsámi esetében az eredeti centrális épület megtartása – tehát egyfajta igazodás – és modern 
kiegészítése volt, míg Sopron esetében a Dzsámi bővítésének tapasztalatait levonva centralizáló 
kísérletekről lehet szó, ami a két világháború közötti korszak végéhez közeledve a liturgiai 
mozgalmak, a korszerű egyházművészet és a megújuló Római Katolikus Egyház hagyomány 
és liturgiai alapú megújulási koncepcióira adott lehetséges válaszként értelmezhető, s egyfajta 
tovább lépésként a közösségi templomtér kialakítása felé. 

A római katolikus szakrális építészetben kezdettől fogva jelenlévő centralitás a 
korszakban részben a hagyományokra támaszkodva megőrizte funkcióspecifikusságát. Az 
emléktemplomok, fogadalmi templomok, sírkápolnák, mint memoriális emlékek, a 
baptisztériumok pedig ókeresztény keresztelőkápolnákra való utalásként készültek centrális 
vagy centralizáló kupolás alaprajzzal. Ezen túl az I. világháború után a közösség egységesítése, 
mint lehetséges cél felé fordult az Egyház, s ezt a templomok elrendezése is lassan követte. A 
centrális vagy centralizáló alaprajzi forma ezt a célt is szolgálta még akkor is, ha a belső 
elrendezésben ezután is megmaradt a hosszházas térhasználat. A korszakban épült centrális 
római katolikus szakrális építmények elsősorban a templombelső középpontjában álló emberre 
vannak szerkesztve, vagyis a közösség áll a centrumban a centrális tér geometriai közepén, s a 
liturgia processio jellegét az oltárt a bejárttal összekötő hosszanti tengely adja. A hosszanti tér 
tömegeket tud befogadni, s a római katolikus templomépítészetben talán ez adta e tértípus 
népszerűségét, mivel a technika fejlődése, csak a vasbeton megjelenésével tette lehetővé nagy 
fesztávú centrális terek lefedését. Centrális templomok esetében ily módon a konzervatívnak 
nevezett templomépületek esetében is felmerült a szerkezeti újítás igénye. Másodsorban pedig 
ezek az épületek jel-szerűek, szimbólumértékük van s a belső centralitásának hangsúlyozása 
mellett éppolyan fontos és szükséges volt a forma külső megjelenése, a reprezentáció is, mely 
egyes tervek esetében látható módon túlzásokra is adott lehetőséget. Ez a jel-szerűség az egyes 
archetípusokra való utaláskor is kirajzolódik, hiszen a történeti mintakövetésnek, vagy egy 
történeti épület megidézésének direkt szimbolikus üzenete van, mely az emlékezésre, 
kulturális-emlékezetre épít. A korszerű egyházművészet és templomépítészet kiérlelésében a 
Katolikus Egyház számára nem elsősorban a stíluskérdés volt fontos, sokkal inkább a 
hagyomány és a modern találkozása, s e kettő közötti kényszerű egyensúly megtartása.  
 

 
45. kép: A sopron-kurucdombi Szent István-templom belső képe (forrás: a szerző felvétele) 
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Az építtető egyház: protestáns egyházak  

Protestáns templomépítészet a két világháború között 

A templomépítészeti hullám jellemzően, szinte felekezettől függetlenül összefüggésben 
áll a történelmi, gazdasági, politikai eseményekkel. Korszakunkra vetítve, az előzetes 
becslésekhez, várakozásokhoz képest mindez azt jelenti, hogy az első világháborút követő 
sokkhatás következtében, a világválság terhei ellenére a protestáns templomépítkezések száma 
is jelentősen megemelkedett hazánkban az 1920-as évek végétől az 1940-es évek elejéig.350 
Ennek egyik oka, hogy a háború után az elcsatolt területekről érkezők révén a főváros protestáns 
híveinek száma jelentősen megemelkedett s hamarosan kevésnek bizonyult a meglévő 
templomok befogadóképessége. Az egyre terjeszkedő város urbanisztikailag korábban 
periférikus területein jelentős telepes építkezések kezdődtek, melyekhez majd minden esetben 
templom vagy imaház építése is kapcsolódott. A jelzett korszakban mindösszesen 50 
evangélikus és református templom épült a mai Budapest területén és 169 az ország többi 
részén.351 (46.kép; I. grafikon) A megnövekedett templomépítészeti tevékenységre Sándy Gyula 
a korszak ismert és sokat foglalkoztatott evangélikus templomépítésze is rámutatott: „Nagy 
háborúk befejezése az egyházi élet terén mindenkor élénk tevékenységre ösztönözte a hívő 
lelkeket. […] A háborús időktől távolabb a lelkek ily-irányú buzgósága megcsökken és amíg a 
múlt század második felében és a XX. század elején alig találkozunk egy-egy számottevő új 
templomépítkezéssel, addig az 1914-18-as, bár ránk nézve balul végződött világháború után, a 
válságos gazdasági helyzet dacára, hazánkban 10-15 év alatt több új templom épült, mint előtte 
egy század leforgása alatt. Örvendetesen láthatjuk még ma is [… ] az egyházi épületek utáni 
vágyódást: új templomok égfelé emelkedését.”352  

 

 
46. kép: Budapest templomépítészete a két világháború között (kék: római katolikus; narancs: református; zöld: 
evangélikus; forrás: google.maps a szerző ábrája) 

                                                      
350 Baku 2013, 1. 
3511920–1944 között épült templomok. Jelen kutatás nem terjed ki az imaházak számbavételére. A 
felekzetekszerinti bontást lásd a megfelelő fejezeteknél. Az 1930-as kerületrendezés során 8 evangélikus és 13 
református templom épült az akkori 14 kerületben, s további 13 evangélikus és 16 református a peremterületeken, 
melyek ma már nagy-Budapest részét képezik. 
352 Sándy 1944, 459. 
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Bár nagyságrendileg kevesebb protestáns templom épült a korszakban, mint római 
katolikus, mégis tetten érhető a római katolikus templomépítészetre is jellemző 
stíluspluralizmus. Lehetséges okai többek között az egyházművészet megújítására irányuló 
folyamatos kísérletek, amelyek összefüggésben álltak egy sajátos református és evangélikus 
templomtípus kialakításának igényével, aminek külön motivációt jelenthetett a korszak 
katolikus templomépítészeti tevékenységétől való markáns elhatárolódás, valamint az 
önidentitás kifejezésének növekvő szüksége. E tekintetben a legerősebb motiváció, hogy a 
történelmi stílusok kifejlődése szinte elválaszthatatlan a római katolikus templom 
kialakulásától, illetve az egyház reprezentációjától,353 melyektől fokozatos elhatárolódás 
figyelhető meg az alkalmazott stílusok, térformálás, belső berendezés tekintetében is. Éppen 
ezért a stíluspluralizmus a protestáns templomok építészete esetében azt jelenti, hogy 
megférnek egymás mellett a „kényszerű” historizáló stílusok, amelyek sokszor már modern 
anyagok használatával bővülnek, s válnak végül egyfajta kulissza-szerű jellegzetességgé. Ezek 
gazdagodnak a külföldi építészeti hatások adaptációival, az újfajta építőanyagok, a vasbeton 
elterjedő alkalmazásával a modern mérnöki-építészeti szerkezetek használatával.354 Ez az irány 
– kiegészülve az alaprajzi kísérletek sokaságával – a korszak végére a református és az 
evangélikus egyházban egyaránt egy modern protestáns templomépítészet kialakulásához 
vezet.   

Tekintettel a nagyszámú protestáns templom építésére a saját stílus igénye rendkívül 
aktuálissá vált, és ahogyan a Magyar Építőművészet cikkírója fogalmaz, ez egyike volt a 
legérdekesebb építőművészeti feladatoknak, hiszen jól kell ismerni az istentisztelet rendjét, ami 
egy teljesen új templomformát kíván. A stílus kapcsán pedig felteszi a kérdést, hogy: „ma a 
modern utakra terelődő építőművészet mozgalmas korszakában, milyen architektúrával lehetne 
a kérdéshez közelebb férkőzni.”355 Lehetséges válaszként a következőket fogalmazza meg: „A 
magyaros építés a kálvinista templomnál mindenesetre egyike a legkomolyabban számításba 
vehető megoldásoknak.”356 Az ún. „magyaros” stílus terjedésének okai részben az erős erdélyi 
protestáns hagyományokban keresendők, valamint a reformátusoknál elsősorban a Trianon után 
kialakult vallási helyzettel magyarázhatók, mivel a visszacsatolt főleg református népességű 
területek hatása közvetlen összefüggésbe hozható a templomépítészettel, s külön motivációt 
adott az építészeknek, képzőművészeknek, hogy egy sajátosan magyar és kifejezetten 
protestáns művészet kialakítására tegyenek kísérletet.357 Mindemellett a magyaros stílus új 
templomok építése esetén a római katolikus templomoktól való markáns elhatárolódást jelenti, 
s az emlékanyag áttekintése után megállapítható, hogy főleg nagyvárosok urbanizációs 
folyamataival van összefüggésben. Természetesen az I. világháború után épült „magyaros 
protestáns templomok” folytatják azt a 19. századi örökséget, melyben a nemzeti stílus és a 
sajátosan magyar jelleg a protestáns hagyományokkal kapcsolódott össze.358 A század elején 
Kós Károly és a Fiatalok csoportja képviselte a népies megújulás egyik irányát, folyamatosan 
reflektálva az angol, ill. a finn művészet eredményeire, irányaira, közvetlen inspirációként 
használva azokat. A két világháború közötti építészetben s különösen a protestáns 
templomépítészetben ez a vonal leginkább az erdélyi református templomörökség 
adaptálásában, a tégla architektúra és a népies díszítő motívumok alkalmazásában nyilvánult 
meg, s leginkább Sándy Gyula, Szeghalmy Bálint, Csaba Rezső,359 Dolhay Imre360 

                                                      
353 Magyar Építőművészet 1929, 19. (A Magyar Építőművészet folyóirat 1929/3 száma kifejezetten a korabeli 
templomokra fókuszál, ezért erre a lapszámra nem szerző szerint hivatkozunk a továbbiakban.) 
354 Baku 2013, 1. 
355 Magyar Építőművészet 1929, 19. 
356 Magyar Építőművészet 1929, 19. 
357 Takács 1992, 21. 
358 Marosi 1992, 45. 
359 Csaba 1984, 99-109. 
360 Munkássága főleg Debrecen környékére korlátozódott. 
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munkásságához köthető. Itt szükséges megemlíteni Medgyaszay Istvánt, aki elméleti és 
gyakorlati szinten is ragaszkodott a nemzeti gyökerekhez s ezt funkcionalizmusával ötvözve, a 
népi motívumokat vasbetonba ültetve sajátos stílus kialakítására törekedett. Alaprajzi 
tekintetben elmondható, hogy a református templomok esetében a magyaros stílus legtöbbször 
a hosszházas alaprajzi elrendezéssel, markáns megjelenésű, szimmetrikusan vagy 
asszimetrikusan elhelyezett torony alkalmazásával olykor a belső elrendezés központosító 
kísérletével hozható összefüggésbe. Mindemellett találunk példát centralizáló megoldásokra is 
a vizsgált állományban, főleg evangélikus templomok esetében. 

A 19. század végén német nyelvterületen létrejövő templomépítészeti mozgalmak, ill. a 
liturgia-központú templomtervezés folyamata Magyarországra is kihatott. Ennek 
eredményeképpen építészek és teológusok foglaltak állást a megfelelő térszervezés és 
templomberendezés módja mellett, mely a protestáns templomok esetében egyre inkább a 
központosítás felé haladt. Jelen kutatás a centrális terekre fókuszálva érintőlegesen vizsgálta a 
központosítás irányába mutató törekvéseket, s erre alapozva látható, hogy a korszakban szintén 
gyakran megjelenik a hosszházas templomok esetében is a presbiteri padok, majd a hívek 
padsorainak befordítása a szószék és az Úr asztala/oltár felé illetve a karzatok – akár többszintű 
– alkalmazása is, mely szintén egyfajta központosítást eredményez. Ezen túl változatos 
alaprajzok adnak különféle jellemzően protestáns megoldásokat a központosításra 
vonatkozóan, mint a kereszttengelyes templom, a keresztházzal ellátott templomok, a T 
alaprajzú vagy saroktemplomok. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a belső központosítására 
törekvő folyamat német nyelvterületen Otto Bartning teljes centralizálást megvalósító ideális 
templomtervében csúcsosodott ki. A korabeli szakirodalom tanulmányozása során 
egyértelműen igazolható, hogy mind a korszak kiemelkedő hazai építészei, mind az egyházi 
sajtó élénken figyelte a külföldi, főleg német, holland, svájci, skandináv területeken zajló 
folyamatokat, s igyekezett tudósítani a legaktuálisabb protestáns templomépítészeti 
tendenciákról. Így nem csak az Eisenachi regulatív, a Wiesbadeni program, a protestáns 
templomépítészeti kongresszusok és kiállítások új eredményei terjedtek el széles körben, 
hanem a legújabb építészeti alkotásokat is közölték az építészeti és egyes egyházi lapok, ezáltal 
közvetlen hatást gyakoroltak a hazai református és evangélikus templomépítészetre. Számos 
ponton – főleg stilisztikai tekintetben – sokszor nehéz kettéválasztani a protestáns egyházak 
templomépítészetének elemzését, mivel hasonló elvek, motivációk fedezhetők fel. Hasonló 
igény jelentkezik a saját stílus megalkotására a liturgia és a térhasználat szempontjából mégis 
markánsan elkülönülnek egymástól. Éppen ezért a következőkben a nyilvánvaló folyamatos 
egymásra hatás és a német uniált protestáns egyházak közös tárgyalása ellenére külön 
elemezzük a két legnagyobb protestáns templomépítő, a református- és evangélikus egyház 
építészetét a két világháború közötti időszakban. Tekintettel arra, hogy a konkrét időbeli 
határokkal kijelölt periódus rendkívül rövid, nem kívánunk kronológiát felállítani a korszakon 
belül, csupán azokat a sűrűsödési pontokat fogjuk jelölni, melyek terminus postquem 
határozhatók meg. 
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Centrális terek és a liturgia kapcsolata a protestáns egyházak 
templomépítészetében 

Protestáns liturgikus tér építészeti kialakítása 

 
A korszakban a trienti zsinat által meghatározott római katolikus liturgiával ellentétben, 

a protestáns templom az Istennel való találkozás helye, de nem Isten háza, feladata szerint nem 
csak e hely körülhatárolására, megjelölésére hivatott, hanem arra, hogy elrekessze azt a profán 
világtól.361 A templom gyülekező hajlék, zárt menedék a gyülekezet tagjaihoz közel épül úgy, 
hogy szabad tér övezze.362 Ezen elveken túl a protestáns istentisztelet legfontosabb szempontja, 
hogy a gyülekezet szeme láttára történjenek a fő liturgiai mozzanatok, vagyis a lelkész mindig 
jól látható és jól hallható legyen, és a gyülekezet minél közelebb jutva osztozzon a 
liturgiában.363 A centrumot, vagyis a két liturgiai központot a prédikáció és az Úrvacsora helye 
jelöli ki, vagyis a szószék és az evangélikusoknál oltár, a reformátusoknál Úr asztala, melyek 
köré kellett csoportosítani a gyülekezetet.364 A két fókuszpont meghatározta a belső elrendezést, 
a padok elhelyezését, új templomok esetén pedig új alaprajzi formák kialakításához vezetett. 
Protestáns épületek tervezésekor alapvetően fontos, hogy minél több ülőhelyet lehessen 
elhelyezni a szószék közelében, melyet a hossz- és kereszthajók kombinált elrendezésével365 
vagy karzatok366 alkalmazásával lehetett a legcélszerűbben megoldani. Annak érdekében, hogy 
a gyülekezet akadály nélkül láthasson és zavartalanul hallhasson, a templom alaprajzát és a 
belső terek szerkesztését is át kellett értelmezni, ami jelen esetben egyet jelentett a belső tér 
egyfajta megtisztításával, azzal az igénnyel, ami a látást akadályozó és az akusztikát 
befolyásoló oszlopokat és pilléreket eltávolította a templom teréből. Ezek az elvárások 
szükségszerűen átalakították a templomok terét is, hiszen a fő feladat innentől kezdve a tér 
központosításának megoldása volt.367 Ez a gondolat egybecseng a George Starr által idézett 
Otto Höver tipizáló fogalomalkotásával, ami egy szóval jellemezve a protestáns 
templomépítészetet hosszház-ellenesnek nevezni az „Antilongitudinalität” vagy a „anti-
longitudinality” fogalmait alkalmazva.368  

A fő tendenciák lényegében a 20. században sem változtak abban az értelemben, hogy 
megmaradtak a római katolikus templomépítészetből örökölt, lényegében hosszházas 
struktúrák, ami mellett különböző irányból, de a központosítás felé erőteljes törekvés 
mutatkozott, elsősorban az önálló protestáns templomtípus megteremtése céljából vagy azzal 
összefüggésben. Ebben a folyamatban mind református mind evangélikus irányból rendkívül 
fontos előzmény volt Schulek Frigyes és Pecz Samu elméleti és gyakorlati munkássága, melyre 
Róka Enikő is rámutatott: „Tény, hogy Schulek, Pecz, valamint Sztehlo templomaikkal olyan új 
centrális elveket hoztak a magyar protestáns templomépítészetbe, aminek nem volt 
hagyománya. A korabeli svájci református és németországi evangélikus templomépítészetben 
Schulek és Pecz templomainak nem sikerült megtalálni a párhuzamát. Úgy tűnik, hogy a 
Schulek-iskola nemcsak Magyarországon, hanem európai viszonylatban is eredeti műveket 
teremtett.”369 Mindemellett a külföldi, elsősorban német hatások is erősen befolyásolták a hazai 

                                                      
361 Distel 1933, 9. 
362 Ravasz 1942, 2. 
363 Mentzer 1999, 133. 
364 Medgyaszay 1942, 49. 
365 Pecz 1888, 197. 
366 Gyakran egymás fölött több szintben elhelyezett karzatokat alkalmaztak, ami a növelte a templom 
befogadóképességét, s ezáltal a költséghatékonyság elvére is törekedett.  
367 Foltin 1992, 18. 
368 Starr 2003, 209. Valamint George Starr idézi 1. jegyzetében a fogalom megalkotóját Otto Höver „Deutsche 
Raumphantasie und protestantischer Kirchenbau”, Vergleichende Architecturgeschicte, München, 1923, 151. 
369 Róka 1996, 138. 
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protestáns építészetet, s bár – ahogy Lőrincz Zoltán rámutatott – a vizsgált korszak teoretikusan 
nem hozott igazán lényeges gondolatokat a protestáns építészet kapcsán, Bartning munkássága 
jelentős, aki a legkonzekvensebben mondja ki, hogy minden (egyházi) szakrális térnek kell egy 
szellemi centrumának lennie, amely a tér egyértelmű építészeti kapcsolataira vonatkozik. A 
gyülekezetnek e centrum köré kell csoportosulnia.370 A templom épülete, mint a gyülekezet 
összegyülekezés céljára létrehozott hely wiesbadeni megfogalmazásától Bartning szakrális 
építészetet propagáló koncepciója lényeges elmozdulást mutat.  
 

Centrális tértípusok a református templomépítészetben 

Református templomok építészeti kialakítása a templomépítészeti 
elméletek tükrében 

 
„különös értelemben vett szent terek 
nincsenek”, s „a piacterek közepébe 
állított templom nem kálvinista látvány” 
(Ágenda 1927: 1516)371 

 
A II. Helvét Hitvallás tételei alapján a református templomfogalom kibővült. A 

református istentisztelet leglényegesebb eleme az Isten Igéje, legfontosabb gondolata az 
Egyház az élő Isten háza, Isten temploma pedig a látható egyház tagjaiból, mint élő kövekből 
épül fel.372 A református liturgia a zsinagógai ősformában keresendő s a református 
istentisztelet őstípusához, mint forráshoz nyúl vissza.373 „A református gyülekezeti élet fő helye 
a templom. A templomépületre vonatkozó teológiai szempontok lényege: az örökölt templomok 
központi terének visszaállítása vagy a megreformált gyülekezetek épített Isten-hajlék belső 
terének kiképzése azzal a céllal történt – és kell ma is történjék – , hogy az Isten Igéje által 
egybegyülekező közösség az Úr asztala körül foglalhasson helyet, mint egy nagy család, a 
feltámadás örömében.”374 A református templom tehát nem Isten háza, nem szent hely, csupán 
építészeti kerete a szakramentumok kiszolgáltatásának és Isten imádásának.375 E gondolat a 
forrása a templom istentiszteleten kívüli zárva tartásának is.376 A református istentiszteletből 
kiindulva a templom puritán szellemű berendezésének legfontosabb eleme az igehirdetés helye 
a szószék, s másodsorban az úrvacsorai szolgálat helye az Úrasztala.  

Az ige-liturgiára fókuszáló református istentisztelet szükségszerűen átalakította a 
templomépületek térformálását és belső elrendezését egyaránt. Az új templomtípus 
megalkotása kihívásként jelentkezett az építészek és a teológusok számára is, hiszen azokat az 
elveket, amelyek meghatározták az istentiszteleti hely jellegét, főként Kálvin írásaiból lehetett 
összegyűjteni úgy, hogy a befogadás és a szövegek interpretálása továbbra is megoldandó 
feladatként jelentkezett.377 Mindemellett a centrális alaprajzok használata, ami sok tekintetben 
ellentétben állt a tradicionális formákkal, szerencsésen találkozott a reformált istentisztelet 
elveivel.378 A prédikáló templomnak (Predigtkirche) nevezett jellegzetesen református 

                                                      
370 Lőrincz 2000, 32. 
371 Magyar Néprajz 2012; Ravasz 1927 
372 Spicer 2016, 6-7. 
373 Csikesz 1935, 5. 
374 Lőrincz 2000, 8. 
375 Medgyaszay 1942, 48.; továbbá Spicer 2016, 7. 
376 Ez a kérdéskör alapvetően összefügg a templom szakralitásának kérdésével is, melyet Otto Bartning a Vom 
neue Kirchenbau című művében építészeti kontextusba ágyazva világít meg. 
377 Spicer 2016, 13. 
378 Spicer 2016, 12. 
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templomban a szószék az Úrasztala mögött vagy mellett központi helyre került. A katolikus 
templomok átalakítása során a szószéket jellemzően eredeti helyén, általában az északi falon 
megtartva, az apszis terét padsorokkal ellátva központosították, vagy a szószék felé kereszt 
irányban beforgatták a padsorok egy részét. Később az önálló református templomtípus 
létrehozására irányuló kísérletek során változatos alaprajzi struktúrák kidolgozásával 
igyekeztek megtalálni az építészek a legmegfelelőbb református templomalaprajzot. A 
kísérletek során alapvetően fontos szerepe volt a liturgiai kérdések számbavételének,379 a 
templomépítészeti elméletek összegzésének és a külföldi, elsősorban német minták 
adaptálásának.  

A két világháború között is gyakran idézett elméletek egyike Schulek Frigyes380 1885-
ben, a szegedi ’Kakasos’ templom kapcsán megjelent protestáns térszemlélete, melynek 
alapvetése a longitudinális és centrális tér összeegyeztetése és gyakorlati alkalmazása. Schulek 
felismerte, hogy mivel a régi – katolikus – templomtípus fő alkotórésze az építészetileg is 
kiemelt szentély, az oltár tere, ezzel ellentétben a református templomban nincs oltár, tehát 
funkcionálisan nem szükséges a szentély elkülönítése, így a régi katolikus templomtípus egész 
térszervezete összeomlik. Ebből következik egy olyan típus kialakításának igénye, ami az 
épület használatából indul ki.381 Az egyházi szertartások felől nézve két fő kiindulási pont 
mutatkozik Schulek szerint: „Az egyik az Úr asztala, hol az egész község az Úr vacsorájában 
részesül, hol a kereszteléseket és a házassági fogadásokat szokás végrehajtani, mely 
cselekedetek közfigyelem tárgyát képezik; a másik pedig, a szószék, az egyházi hitoktatás 
középpontját képezvén, a belső tér közepe táján lesz elhelyezendő, és megkivnája az épület 
központosítását.”382 Az Úr asztala középre állítandó, s a szószék, ami alakja folytán 
kiemelkedő, állhat mértanilag másodrendű helyen is. Az ideális református templomépület 
számára kapcsolatot kell keresni a régi katolikus templomtípus és a központosított karzatos 
típus között, úgy, hogy egyfajta szükség szabta központosításhoz kell folyamodni, de megtartva 
azokat az elemeket, amelyek az épület méltóságát biztosítják.383  

Schulek Frigyesre, mint a protestáns templomépítészet, de elsősorban a kálvinista 
templomépület sajátosan új típusának megalkotójára hivatkozva Pecz Samu debreceni 
református temploma kapcsán saját elveit fogalmazta meg.384 A Szilágyi Dezső téri templom 
alaprajzi struktúráját megelőző ötszög alaprajzú ideális templomterve tükrözi Pecz azon 
törekvését, hogy a protestáns templomépítészet centrális vonulatának legnagyobb 
problematikáját, a geometriai és liturgiai középpont egybeszerkesztését megoldja. Pecz 
református templom esetében a legcélszerűbb alaprajzot a centrális elrendezésben látja, ahol az 

                                                      
379 Ravasz László püspök Ágendája 1927-ben született, mely jelenleg is meghatározza a magyar református 
istentiszteleti rendet. Guzsik 2001 
380 A protestáns templomépítészet tárgyalásának problémáját, a református és evangélikus templomépítészet 
egységben kezelésének ill. önálló bemutatásának kérdését világítja meg Schulek János, amikor érdekességként 
megemlíti, hogy a református templomépítészet alapelveinek megfogalmazása ill egy egy önálló református 
templomstílus kialakítása kezdetben evangélikus vallású építészek körében fogalmazódott meg (Schulek Frigyes, 
Pecz Samu, Sztehlo Ottó). Schulek 1942, 339. 
381 Schulek 1885, 6. 
382 Schulek 1885, 6. 
383 Ezek az elemek Schulek szerint a torony, a templomépület szabadon álló elhelyezése és a stílus, ami a köznapi 
modern építészettől eltérő, a középkori műemlékek szigorú mértani szervezéséhez közelítő, harmonikus kell, 
legyen. Ezt egy összetett mértani rendszer alkalmazásával éri el, ami nélkülözhetetlen a református templomok 
esetében, hiszen ott a képzőművészeti alkotások helyett az építészeti alakítás adja a legfőbb hozzáadott művészeti 
értéket. A református templomok esetében szintén fontos elv az épület költséghatékony megvalósítása is, mely az 
előző elvvel összhangban kell, hogy legyen. Schulek 1885, 6-8. Schulek elveinek középkori kapcsolatáról és 
tervezéselméletéről lásd bővebben: Fehér – Halmos – Krähling 2017 
384 A Magyar Mérnök- és Építész Egylet mű- és középítészeti szakosztályának 1888. február 20-ai és 27-ei ülésén 
Pecz Samu debreceni templomának ismertetése kapcsán részletesen kifejtette protestáns templomépítészeti elveit. 
Pecz 1888 
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Úr asztala az ülőhelyektől egyenlő távolságra esik. Az alkalmazandó formák tekintetében elvi 
alapon a következőket ajánlja. A páros sokszög alaprajzú templom esetében a sokszög egyik 
oldalán nyíló bejárattal szemben minden esetben a sokszög egy oldala áll, ahol el lehet helyezni 
a szentélyt. Ezzel ellentétben a páratlan sokszögű alaprajz esetében a bejárati oldallal szemben 
a sokszög egyik csúcsa áll, amely inkább a szószék elhelyezésére lehet alkalmas, ami így a 
templom minden részéből jól láthatóvá válik, s a főbejáraton át érkezők szimmetrikusan fognak 
elosztódni a szószék körül. Éppen ezért Pecz Samu kálvinista templomok alapformájaként 
három, négy illetve ötszöget javasol.385 Három csoportba sorolja azokat a templomalaprajzokat, 
amelyeket többé-kevésbé alkalmasnak lát protestáns templomok számára. Az első a 
teremelrendezésű templom típusa, melyet a német mintára épült kálvinista templomoknál 
találunk leggyakrabban, továbbá a kör- és polygon s végül a kereszt alaprajzú templomok 
típusai.386  

Összegezve a református templom szerkesztésének alapelveit Pecz megállapítja, hogy: 
„Ezek után kétséget nem szenved tehát, hogy a kálvinista templomépület legmegfelelőbb 
alapalakja a centrális elrendezés, a hol az építmény csoportosítása egy ideális függőleges 
tengely körül eurythmikusan történik, s középpontjának a legkiemelkedőbb tér felel meg, a 
melyhez a kevésbé fontos és alacsonyabb helyiségek csatlakoznak. Az Úr asztalának a 
középpontba való helyezése által a lithurgiai középpont is az épület középpontjába helyeztetik 
át, azaz: azon hely, a hol a vallási szertartás leglényegesebb része végeztetik építészetileg is 
középpontot képez és a nyomatékosság vagy kupolaszerű felépítménnyel, vagy pedig centrális 
toronynyal fejezhető ki.”387 Pecz felismerte, hogy a református templom esetében 
megvalósulhat a teljes központosítás, amikor az épület mértani-geometriai középpontja és 
funkcionális-liturgiai centruma egybeesik.388 Pecz Samu Műegyetemi tanárként és széles 
körben tájékozódó építészként nyilvánvalóan ismerhette L. C. Sturm által közölt ideális 
templomterveket is, melyek befolyásolhatták elméleti alapvetéseit. A teljes központosításról 
vallott nézetei pedig egybecsengtek az 1894. május 24-25-én rendezett berlini 
Kirchenbaukongress389 protestáns templomépítészeti kongresszusán felmerülő kérdésekkel az 
Úr asztala elhelyezéséről illetve a liturgiai szempontból alkalmas alaprajzokról.390  

A berlini kongresszus ebben a kérdésben érezhető szemléletváltása összefüggésben állt a 
világháború előtt kialakuló liturgiai mozgalmakkal, így nem meglepő, hogy a következő 
években megrendezésre kerülő protestáns művészettel és építészettel foglalkozó események 
(1906. Drezda, 1908. Eisenach, 1928. Magdeburg, 1931. Drezda) az építészeket az alaprajz és 
térszervezés szabadságára, a protestáns templom számára leginkább alkalmas struktúrák 
kikísérletezésére buzdították. Ily módon, látszólag folyamatos törekvések mutattak a fülepi 
gondolatok meghaladása irányába, miszerint a „századok alatt meggyökerezett gyakorlat végső 
eredményeképpen a kálvinista ember ma már más templomot el sem tud képzelni, mint 
katholikust.”391 

Gyakorló építészként és templomtervezőként Medgyaszay István szükségszerűen írásba 
foglalta a protestáns templomok tervezése során felmerülő legfontosabb elveket és 

                                                      
385 Pecz 1888, 199-200. A centrális templomok esetében a hátrány a térlefedés (boltozat, kupola) miatti 
költségnövekedés. Mindemellett Pecz a protestáns templomépületek egyik legfontosabb elvére is utal akkor, 
amikor az akusztikailag legszerencsésebb formát keresve megjegyzi, hogy kör, ellipszis alaprajz a sík mennyezet, 
a donga és a kupola boltozat nem hoznak létre akusztikailag jó tereket. Pecz 1888, 205. 
386 Pecz 1888, 244. 
387 Pecz 1888, 199. 
388 Pecz 1888, 200 
389 Distel 1933, 18. 
390 Lsd. Christian Rang centrális alaprajzról alkotott véleményét. Walter Diesel megjegyzi, hogy sajnálatos és 
egyben nehezen érthető módon az ő koncepciója nem terjedt el a későbbi évtizedekben. Distel 1933, 47. 
391 Fülep 1917, 600. 



75 
 

szempontokat. Templomstílusok392 című írásában felsorolt alaprajzok változatossága egyrészt 
jól mutatja, hogy a korszak nemzetközi építészeti szakirodalma ismert volt hazánkban is 
(Sturm, Onderdonk, Walter Distel művei).393 Alaprajzi csoportosításának rendszerét és közölt 
ábráinak jelentős hányadát Walter Distel Protestantischer Kirchenbau seit 1900 in Deutschland 
című munkájából kölcsönözte. Munkája jelentősen szolgálja az építészek elmélyülését egy 
liturgiaközpontú, funkcionális és modern szemléletű református templomtípus 
megalkotásában. Itt szükséges megjegyezni, hogy a két világháború közötti korszak az, amikor 
az egyházak oldaláról is hirtelen szükségessé vált az elvi alapok tisztázása, a társadalmi igények 
miatt egyre sürgető egyházi megújulás templomépítészeti kifejezése és ismételten, a református 
templom típusának megalkotása. Szerencsés egybeesés, amikor a teológusok és az építészek 
egyaránt azonos kérdéskörrel szembesülve próbálnak reagálni a tendenciákra. A 
templomépítészetre reflektáló teológusok közül kiemelkedik Csikesz Sándor – református 
lelkész, a Hittudományi Kar dékánjának és Ravasz László – a Dunamelléki református 
egyházkerület püspöke – elméleti munkássága.  

Csikesz Sándor A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei című 
1934-ben megjelent tanulmányában liturgiai alapokra helyezte a református templomépítést, és 
síkra szállt a református templomstílus önállósága mellett.394 Tévedésnek véli azt a 
megfontolást, hogy a református egyháznak sem hazánkban sem külföldön nincsen sajátos 
építészeti követelménye az istentiszteleti hely megépítésénél, továbbá azt az elgondolást, hogy 
nincs külön templomstílusa. Ekkor egyértelműen állást foglalt Fülep Lajos395 majd két 
évtizeddel korábban, 1917-ben papírra vetett gondolataival szemben. Így nemcsak az építészek, 
hanem teoretikusok, teológusok körében is határozott elmozdulás volt tapasztalható az önálló 
református templomtípus kialakítása irányába, mind alaprajzi mind stílus tekintetében. A 20. 
század I. világháború előtti korszaka alapozta meg és indította el a magyar reformátusság lelki 
megújhodását. Az ebből kiinduló építő lázhoz kapcsolódóan szükséges volt elméleti és 
gyakorlati szempontból is kijelölni az irányt, mivel a világháború után érzékelhető teológiai 
megújulás, nem fektetett kellő figyelmet az egyházművészetekre.396 Látszólag nem támogatja 
s nem is ellenzi egyik stílus alkalmazását sem, azonban a historizáló stílusok ellen szól akkor, 
amikor megjegyzi, hogy építészetileg az istentiszteleti hely építőanyagában, berendezésében az 
igazságnak kell uralkodnia, mivel az égi világot szimbolizálja, ezért egyetlen része sem lehet 
utánzat. „Épen ezért a református istentiszteleti hely minden porcikájával mondjon igazat. A fa 
ne hazudja magát vasnak, a malter ne akarja a kő és faragott márvány illúzióját kelteni, a gipsz, 
stukko, rabic s megannyi potemkin építészeti fogás számára tilos legyen az Isten háza. […] 
Fundamentumául kőszikla illik, s falazatául tűzben megpróbált tégla.”397 Alaprajzi 
elrendezésben azon megoldásokat javasolja, ahol az élő Isten helyét szimbolizáló térrészlet 
mögött nem ülnek hívek, vagyis a keresztelőmedence, az Úr asztala és a béma körül félkörívben 
helyezkedik el a gyülekezet.398 Ezek mellett az akusztika szem előtt tartása kiemelkedően 
fontos számára, vagyis javasolja a boltozatos, kupolás térlefedések kerülését, az igehirdető 
számára megfelelő méretű tér kialakítását, a dynamikát, valamint az igehirdető és a gyülekezet 
kölcsönösen megvalósuló jó láthatóságát. Ez utóbbi elv megindokolja az oszlopok, fülkék, a túl 
magas szószék és karzat kerülését. Ezek kiegészülnek továbbá a Csikesz Sándor által az egyház 
misszió karaktereként aposztrofált jellemző szülte tulajdonsággal, hogy a református 

                                                      
392 Medgyaszay 1942 
393 Medgyaszay egyrészt átveszi Distel csoportosítását, másrészt konkrét ábrákat közöl művéből. 
394 Csikesz 1935, 1.  
395 Fülep 1917 és Fülep Lajos 1917/2; továbbá közölve: Fülep Lajos: A református templom reformja (Protestáns 
egyházi és iskolai lap, 1917. dec. 9-). In: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Bp., 1974. 596. 
396 Csikesz 1935, 1. 
397 Csikesz 1935, 15. 
398 Csikesz 1935, 12. 
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istentiszteleti helyek a gyülekezeti terekkel szoros kapcsolatban legyenek.399 Ez utóbbi elv 
izgalmas épülettípusát hozta létre a két világháború közötti magyar protestáns 
templomépítészetnek, a gyülekezeti teremmel egybeépített templomot, mely mind a 
reformátusoknál mind az evangélikusoknál kedvelt típussá vált.400 Jól érzékelhető, hogy 
Csikesz elvei a korábbi szemléletek újragondolását javasolják, s a református egyház 
megújítása irányába tett javaslatai leginkább a korszak egyik unikális példáján a debreceni 
Egyetemi templom tervezésében valósulnak meg, ahol tudva levő, hogy Csikesz Sándor 
javaslataival támogatta a tervezési folyamatot. (II/15) 

Ravasz László A református templom című 1942-ben megjelent írásában a református 
templomok esetében a liturgiához leginkább igazodó alaprajzot azokban a formákban látja, 
amelyek központjában a szószék mindenhonnan egyaránt jól látható, éppen ezért lóhere levél, 
liliom, patkóalak, melyek számára a leginkább elfogadhatóak.401 A református istentisztelet 
alaptételeivel összhangban minden elmélet megfogalmazásánál látható volt, hogy a megfelelő 
hallás és látás elvei mennyire meghatározóak, s befolyásolják a templomok méretét is. Az 
ideális református templomnál a szószék előtt van az Úr asztala és a keresztelő medence, 
melyek körül tágasabb tér szükséges, ahol az úrvacsora osztás, konfirmáció, keresztelés végbe 
mehet. Ideális esetben az orgona a szószékkel szemben helyezkedik el, hogy a lelkész lássa a 
kántort és az énekkar tagjait egyaránt. A templomépülettel szemben alapvető kívánalom 
továbbá, ahogyan eddig is hangsúlyozva volt, hogy világos belső tere legyen, bőséges 
természetes fény jusson be és a mesterséges világítás is jól tervezett legyen.402 A világosság 
mellé az evangéliumi tisztaság társul, ami a fehér falakkal és az ábrázolások nélkülözésével jár 
együtt. Mivel a képzőművészetet gyakorlatilag száműzik a templomokból, az építészet, mint 
művészet szerepe egyértelműen felértékelődik.403 Csikesz Sándorral ellentétben, szerinte a 
református egyház nem tudott saját templomstílust kialakítani, mert vagy a római katolikus 
templomokat használta, vagy a fennmaradásáért küzdött, s nem volt alkalma önállóságra 
törekedni. A jövőre nézve azonban előremutató megoldást javasol, amikor támogatja a 
templomtervek engedélyeztetését végző egyházművészeti bizottságok felállítását.404 

Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy a fenti elméletek hatására vagy következtében 
a két világháború közötti hazai református templomépítészet felismerve a centrális tér 
használatában rejlő lehetőségeket, szakított a longitudinális elrendezéssel, hiszen a falusi, 
tanyasi templomok típusa lényegében kevéssé változott illetve a hagyományhoz – még akkor 
is, ha az a tulajdonképpeni katolikus templomépítészeti hagyomány egyik ága – való 
ragaszkodás elméleti szerzőknél is sokszor megmarad. Ebből a nézőpontból ítéli el Réz László 
1909-ben írt művében a centrális templomokat, s kimondja, hogy „A reformált vallás 
szolgálatában álló templom alaprajza csupán a hosszúkás négyszög alak lehet, mint főhajó, 
mellyel vagy párhuzamosan haladjanak az oldalhajók, vagy derékszögben illeszkedjék a 
főhajóhoz az oldalhajó.”405 Mindezek ellenére, az elméletek áttekintéséből egyértelműen 
megállapítható, hogy a 19-20. századi református templomépítészet felismerte a liturgia 
alapvetően centrális térigényét. Sok esetben szakítottak a longitudinális teremtemplom, főleg 
az apszisban végződő templom típusával, illetve ezek alkalmazása esetén is megjelent a 
központosítás igénye a belső berendezésben.406 A liturgikus tér axialitását és centralitását 
kifejező törekvések a hagyományos, kisméretű teremtemplomoknál is megjelentek: a liturgikus 

                                                      
399 Csikesz 1935, 13. 
400 A gyülekezeti központok kialakulásáról és jelentőségéről a 20. századi templomépítészetben lásd bővebben: 
Krähling 2008/2 
401 Ravasz 1942, 3. 
402 A templomok helyes megvilágítását Medgyaszay István is külön hangsúlyozza. 
403 Ravasz 1942, 3. 
404 Ravasz 1942, 4. A KEB-et önálló fejezetben tárgyalja a disszertáció. 
405 Réz 1909 idézi: Lőrincz 2000, 34. 
406 A református templomépítészetet befolyásoló elméletekről a két világháború közötti korszakban lsd. Baku 2016 
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tér ezeknél is vagy a hossztengely végpontjába került a presbiteri székek befordításával illetve 
a padsorok centralizáló elrendezésével érzékeltetve a központosítást, vagy egyfajta 
kereszttengely megjelenésével, a hossztengely kereszttengellyé való átfordításával, a belső 
elrendezés, esetleg karzatok kialakításával. Izgalmas további kutatásokat igénylő megállapítás, 
hogy a magyar reformátusság központja, Debrecen környékén érdekes sűrűsödése figyelhető 
meg a centralizáló törekvéseknek, s az országban egyedüliként e régióban jelenik meg a két 
világáhború között a tisztán kereszttengelyes térformálás, mely jellemzően a kereszttengelybe 
helyezett toronnyal egészült ki.407 Mindemellett megjelennek az egyedi motivációjú teljesen 
centrális, centralizáló alaprajzú templomok is, melyek sokáig példa nélkül állnak (Szeged II/18, 
Debrecen-Egyetemi templom II/15, Sümeg II/17, Földeák) (47-48. kép) 
 

 
47. kép-48. kép: Földeáki és a szegedi református templom alaprajza (forrás: felmérte és felrajzolta Gál-Hevér 
Dominika, Gál Szabolcs 2016) 

Az igehirdető és a hívő látás- és hallásviszonyait figyelembe véve alakították ki a 
templomokat.408 A templomalaprajzot befolyásoló 60o-os látószög, melyben a lelkész látja 
gyülekezetét, s a 90o-os szög, melyen belül a hang jól terjed és érthető a prédikáció, vagyis az 
akusztika a templomtervezés során szükségszerűen figyelembe veendő szempontként 
jelentkezett409 a költséghatékonyság mellett, hiszen: „[…] a református liturgiának kedvező 
centrális tér a költségek terén rendkívül gazdaságos.”410 Bár nem korszakunkra vonatkoztatva 
említi Lőrincz Zoltán, mégis érdekes problémafelvetést generálhat a két világháború közötti 
korszakra nézve is az a gondolat, hogy a református liturgia számára legmegfelelőbbnek tűnő 
centrális tér egyben a katolikus templomoktól való egyértelmű elhatárolódást is jelentheti.411 
Ez egyfajta szükségszerű megkülönböztetést fejezhet ki, azonban nyilvánvalóan nem lehetett 
uralkodó jellegű, lévén a római katolikus templomoknál is kedvelt alaprajzi megoldásról van 
szó, éppen ezért igyekeztek jól megkülönböztethető református templomstílust kialakítani, s ez 
vezethetett a magyaros stílusú református templom kialakulásához. Annak érdekében azonban, 
hogy a fent jelzett szempontok maradéktalanul teljesülni tudjanak egy újonnan építendő 
templom épületében, a Római Katolikus Egyház által alapított OET és KEH intézményeihez 
hasonlóan a Magyar Református Egyház is szervezeti keretek közé próbálja terelni a 
templomépítkezések -átalakítások és állagmegóvás feladatait. A Konventi Egyházművészeti 
Bizottság e célt hivatott szolgálni. 
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Konventi Egyházművészeti Bizottság 

 
A református Konventi Egyházművészeti Bizottságot (KEB) a magyarországi Reformált 

Egyház Egyetemes Konventje az 1942-es javaslat alapján 1943-ban alakítja meg az alábbi 
feladatok ellátására:  

„4. §. A konventi egyházművészeti bizottságnak kötelességévé tétetik, hogy az egyház 
ingatlan és ingó műkincseinek gondozását a magyarországi református egyházban mindenütt 
egyöntetű módon és a vonatkozó állami törvényekkel összhangban, végeztesse. 

5. §. Ennek a munkának intézményes, rendszeres és szakszerű végzése érdekében az 
egyházkerületek köteleztetnek, hogy a jelen szabályrendelet hatályba léptét követő 6 hónapon 
belül egyházkerületi egyházművészeti bizottságot alakítsanak. A konventi egyházművészeti 
bizottság tagjai illetékes egyházkerületükben az egyházkerületi egyházművészeti bizottságnak 
hivatalból való tagjai. Egyebekben a bizottság szervezetét és tagjainak számát az 
egyházkerületi közgyűlés állapítja meg. Az egyházkerületi bizottságoknak legalább egy-egy 
okleveles építész-szakértő tagja pedig a konventi egyházművészeti bizottságnak hivatalból való 
tagja.  

6. §. Mind az ingatlan, mind az ingó műemlékek értékükhöz és jelentőségükhöz képest két 
csoportra osztva leltározandók. […] Mindkét jegyzéket az egyházkerületek készítik el. Az I. 
számú jegyzék másodpéldányát az egyházkerületek felterjesztik a konventhez. […] 

7. §. A magyarországi református egyház területén egy vagy több helyen, lehetőleg 
egyházkerületenként egyházművészeti múzeum létesítendő, vagy valamely meglévő 
közgyűjteménynél református egyházi osztály szervezése iránt intézkedés teendő avégből, hogy 
az egyes egyházközségek féltettebb műemlékeiket (tárgyaikat) megnyugtató őrizet és szakszerű 
gondozás végett ide letétbe helyezhessék abból a célból is, hogy a református egyház műértékei 
megtekintésre hozzáférhető közkinccsé váljanak. 

8. §. A konventi egyházművészeti bizottság munka- és hatásköre: […]  
h) Minden olyan új egyházi építkezés terveinek az illetékes egyházkerületek véleményének 

meghallgatása utáni felülvizsgálása és engedélyezése az egyházkerületi egyházművészeti 
bizottság véleményének meghallgatása után négy hét alatti nyilatkozattal, melyeiknek 
költségvetése 50.000.— vagy ennél több pengőn felül van.  

i) Templom, iskola és lelkészi lakás építéséhez ízléses és stílszerű tájékoztató tervrajzok 
készíttetése.  

j) Utazó szakértők alkalmazása a műemlékek felvételezése és az újonnan feltárt vagy talált 
leletek, valamint restaurálások helyszíni szemléje számára. […]”412 

Az alakuló bizottság elnökéül gróf Teleki Domokos, tagjaiul pedig gróf Bánffy Miklós, dr. 
Darkó Ákos, ifj. dr. Czeglédy Sándor, Fáy István, dr. Illyés Endre, Lajtha László, Lenkey 
Gyula, Medgyaszay István, Padányi Gulyás Jenő és Szeghalmy Bálint urakat kérték fel. Előadó: 
Nagy Sándor.413 A bizottság alakuló ülését 1942. évi december hó 17-én tartotta, amelyen 
feladata intézményes és az állami törvényekkel összhangban végzésének módja felőli terveit 
szabályrendelet-tervezetbe foglalta.414 

A KEB 1943. május 19-én tartott ülésén a fenti feladatok ellátásán túl – ahogyan azt a Római 
Katolikus Egyháznál is láthattuk – szorgalmazzák a művészettörténet oktatását annak 
érdekében, hogy a műemlékek nagyarányú pusztulását megakadályozzák.415 Mind a KEB 
működési, szervezeti struktúrájára, szervezeti felépítésére, mind feladatkörére vonatkozóan 
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feltételezhető, hogy az OET és a KEH mintaként szolgálhatott. Működésére vonatkozóan 
további kutatások szükségesek, de annyi előzetesen megállapítható, hogy a KEB késői 
megalakítása a két világháború közötti korszak igényeiből formálódott ám a korszak építészetét 
befolyásolni lényegében már nem volt lehetősége. 
 

Református templomépítészet és képzőművészet viszonya  

 
A kikristályosodó református templomépítészet és társművészetek elfogadása körüli 

alapvető kérdéseket nemcsak a református templomok számára alkalmas alaprajzok körüli vita 
világítja meg, hanem a templomban alkalmazandó képzőművészeti alkotásokról szóló kálvini 
tanok különféle értelmezési horizontjai is, hiszen a puritánság jelen esetben különböző 
módokon interpretálható. A református templomokra jellemző puritánság dogmatikai 
kötelezettségként vallja a karakteres egyszerűséget, csupán az építészet és a zene művészeti 
kifejezőeszközeit fogadva el teljes mértékben. Ahogyan Medgyaszay István is fogalmaz, a 
templomi istentisztelet szolgálatába az öt művészet közül a reformátusok a két alanyi 
művészetet állítják: az építészetet és a zenét, az igazság hirdetésére pedig a szárnyaló gondolat 
költészetét.416 Általánosan elfogadott tény, hogy a cél minden esetben, hogy a templom legyen 
olyannyira világosan érthető, mint maga az istentisztelet, mindemellett legyen szerény, csupán 
néhány építészeti díszítés engedhető meg, amelyek a Szentírásból merítik témájukat.417 A 
templomépülettel szemben alapvető kívánalom, hogy világos belső tere legyen, bőséges 
természetes fény jusson be és a mesterséges világítás is megfelelő legyen. Ravasz László 
püspök szerint, a fehér falakkal és az ábrázolások nélkülözésével a világosság és tisztaság elve 
valósul meg. Mivel a képzőművészetet száműzik a templomokból az építészet szerepe 
felértékelődik. „Nem szabad tehát arra törekedni, hogy nagy, drága, századokra vagy 
évezredekre szóló templomokat építsünk, hanem arra kell törekednünk, hogy kis, csinos, ízléses 
gyülekezeti hajlékot emeljünk és azokat megtöltsük buzgó, imádkozó atyafiakkal.[…] Bármely 
református gyülekezetet meg lehetne ölni azzal, ha a Szent Péter templomát ajándékoznák neki 
gyülekezeti hajlékul. Kénytelen volna benne magának egy „szent sátort” építeni.”418 Bár 
Medgyaszay szavaival élve az évszázados vita a templomban alkalmazott művészetekről elült, 
mégis megfontolandó Emil Doumergue 1922-ben magyar nyelvű fordításban is megjelent 
művének egyik alaptézise, miszerint csak Isten képi ábrázolása tiltott, a szemmel látható dolgok 
ábrázolásában a református vallás megengedőbb. 419 Ezt az irányvonalat követte Csikesz Sándor 
is, aki Ravasz Lászlónál jóval megengedőbb a templomokban alkalmazott ábrázolásokkal 
kapcsolatban. A kettőjük között feszülő elvi különbözőség jól példázza a korszak kettősségét 
is illetve a sok tekintetben ki nem kristályosodott magyar református templomépítészet elveit 
és gyakorlatát.  

Stíluspluralizmus a református templomépítészetben 

A két világháború közötti református templomépítő tevékenység számszerűségét 
tekintve kiemelkedő jelentőségű volt Magyarországon, s egyike volt annak a négy – építészeti 
tevékenységét tekintve intenzív – korszaknak, amelyet a szakirodalom általában hangsúlyozni 
szokott. A Türelmi rendeletet (1781) követően megélénkülő templomépítészeti tevékenységet 
az I. világháború előtti időszak (1867–1918) zárja, amikor 329 templomot420 építettek az 

                                                      
416 Medgyaszay 1942, 50. 
417 Medgyaszay 1942, 50. 
418 Ravasz 1942, 3. 
419 Doumergue 1922, 40. 
420 Takács 1992, 20. 
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országban, majd a két világháború között (1920–1944) 137 új református templom épült, s 
végül a rendszerváltást követően tapasztalható a korábbihoz hasonló élénk építészeti 
tevékenység (1990–1999 között 48 új templom)421. Takács Béla422 és őt követve Lőrincz 
Zoltán423 1920–1942 között 76 új templomot és 6 új imaházat említ részletes lista mellékelése 
nélkül. (49.kép) Jelen kutatás marginális célja volt, egy, a jövőbeli kutatás számára naprakész, 
adatbázis elkészítése, ami a lehető legpontosabb adatokat tartalmazza, ezáltal kiegészítve a 
megelőző kutatások eredményeit. A kutatás pontosította az e korszakban épült templomok 
számát, ezáltal kitágítva a jövőbeli kutatás lehetőségeit. (I. grafikonok) 
 

 
49. kép: Református templomok a két világháború közötti Magyarországon (forrás: a szerző ábrája) 

Bár a tárgyalt korszak konkrét időhatárokkal definiálható, a művészeti irányzatok 
természetszerűleg nem féltétlenül követik a történelmi szakaszhatárokat, ezáltal kialakul a sokat 
idézett stíluspluralizmus, aminek jellegzetessége, hogy egyre inkább szűkülnek az adott stílusra 
jellemző építészeti részletek, vagy ezek sokszor keverednek egymással. A historizáló, neo 
stílusok modern szerkezetekkel való összehangolása, stíluselemek kulissza-szerű megjelenítése 
sokszor eliminálja az egyes stílusok közötti éles határvonalat.  Ily módon a konkrét stílus 
meghatározás sokszor nehézségekbe ütközik.  

Az emlékanyag áttekintése után látható, hogy a vizsgált korszak elején intenzívebb, majd 
a korszak vége felé kissé marginálisabbá válik, de mindvégig megmarad a historizálás a 
református templomépítészetben, ami eleinte Schulek és Pecz munkásságára reflektálva, a 
neogótikát424 részesíti előnyben, s előszeretettel alkalmazza a téglaarchitektúrát is, amelyet 
aztán a magyaros irány is beépít eszköztárába. A historizáló stílusok közül a korszakban kedvelt 
volt a neoromán (Bucsa 1926), neogótikus (Olcsva 1930), neobarokk (Csorvás 1927, Noszvaj 
1929), neoklasszicista425 (Tiszarád 1927) s ezek keverésével létrejövő eklektikus (Miskolc 

                                                      
421 Lőrincz 2000, 8. 
422 Takács 1992, 21. 
423 Lőrincz 2000, 8. 
424 A neogótikát leginkább Pecz Samu írásara támaszkodva, a racionális, jól számítható szerkezetek és a dekoratív, 
jelentős esztétikai többlettel járó formaképzése miatt alkalmazták előszeretettel.  
425 Nem tévesztendő össze az ún. római iskolás, novecento-s iránnyal. Itt valóban a klasszicista elemek historizáló 
megoldását értjük a megnevezés alatt, a klasszikus formarendek eklektikus alkalmazásával. 
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Diósgyőr-vasgyár 1927, Hernádkak 1939, Sóstófalva 1939). A sok esetben nem konzekvensen 
alkalmazott stílusok mögül idővel eltűnnek a hagyományosan alkalmazott történeti szerkezetek 
és a modern anyagok és szerkezetek megjelenésével díszlet-szerűvé válnak az épületek. 

Nyilvánvalóvá válik, hogy a világháború előtt kedvelt szecessziós irányzatok még a 
háború után is megmaradnak (Fegyvernek 1928),426 s különösen igaz ez a református 
templomépítészetre, ami megújításának gyökerét többek között az erdélyi református 
templomokban és a magyaros stílus kialakításában látta. Református területen ez elsősorban a 
népies díszítő motívumok alkalmazásában, az erdélyi református templomépítészeti 
jellegzetességek, főként a toronysisak megformálásában érhető tetten, de ide sorolható az 
említett tégla architektúra is. Mindemellett a belsőépítészeti részletek egységében, a fafaragási 
technikákban, asztalosmunkákban, karzatok építésében, kazettás mennyezetek kialakításában 
illetve dekoratív, ornamentális festésben is erősen jelen van a magyaros stíluskeresés. Alaprajzi 
tekintetben általában hosszházas, kereszttengellyel kiegészített struktúrák illetve a 
központosítás igényét kifejező belsőépítészeti megoldások jellemzik az emlékanyagot. 
(Debrecen Szabadságtelep 1936, Kuncsorba, 1937, Miskolc-Deszkatemplom 1938.) Ide 
kapcsolhatók Borsos József korai munkái, valamint a motívumok, formakincs alkalmazása 
terén Medgyaszay István templomai is, azonban ez utóbbi anyaghasználat s a magyaros 
motívumok adaptációjának terén határozott koncepciót alkotva igyekezett a református stílus 
megalkotására úgy, hogy a hagyományt a modernnel szervesen ötvözze. Az egyházművészet 
ún. „magyaros” iránya részben ideológiai okokban gyökerezik, részben a visszacsatolt – 
nagyrészt református népességű – területekhez való sajátos viszonyban,427 ahol a református 
templomépítészet önállóan, s szinte háborítatlanul fejlődhetett a történelem során, ezáltal 
követendő példát állítva a magyarországi reformátusok elé, egyben forrást nyújtva a református 
templomépítészet megújításán fáradozó építészeknek. Valójában a magyaros stílus egyfajta 
historizáló gesztussal a dekoratív művészetekben s a díszítésben nyert kifejezést s maradt meg 
végig a két világháború közötti protestáns templomépítészetben.428 Mindezeken túl számos 
olyan kísérletet találunk, amelyek egyfajta szintézisalkotás mentén a magyaros és modern 
stílusok és ez utóbbiból következő anyaghasználat segítségével igyekeznek új stílus 
kialakítására, mint a rákospalotai MÁV telepi református templom (II/13, 1939–44, Csaba 
Rezső), a csillaghegyi (II/11, 1931–41, Szántay Endre) vagy Medgyaszay kelenföldi temploma 
(II/12,1928–29).  

Egyfajta klasszicizáló a római katolikus templomépítészetben római iskolásnak nevezett és 
leginkább novecento-snak aposztrofált hatás a református templomépítészetben is megjelent. 
Pamer Nóra szerint a református templomok még a harmincas-negyvenes évek fordulóján sem 
tudtak lemondani az oszlopos klasszicista hatásról.429 Példaként éppen azokat az új református 
templomépületeket említi, melyek klasszicizáló stílusukkal nem a világháborút megelőző 
historizáló tendenciák utóéléseként kezelendők, hanem valójában a modern protestáns 
templomépítészet megjelenésének egyik formájaként értelmezhetők a tér- és anyaghasználat 
középpontba állításával. Éppen ezért szándékosan nem alkalmazzuk ezen épületcsoportra a 
neoklasszicista stíluskategóriát. A Pamer Nóra által említett debreceni egyetemi templom és a 
Budapest újlipótvárosi református templom nem elszigetelt példaként áll a korszakban, 
ahogyan ezt a szakirodalom sugallja. A kutatás lehetséges új irányaként azonosított modern 
református templomépítészeti tendencia ismertetésének ezért önálló fejezetrészt szenteltünk.  

 

                                                      
426 Takács 1992, 21. valamint Starr 2003, 208-224. 
427 Takács 1992, 21. 
428 Pamer 2001, 212. 
429 Pamer 2001, 158. 
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Puritánság és modern – a modern református templomépítészet 

 
A református templom-emlékanyag áttekintése után egyértelműen kirajzolódik a 

református templomépítészet eddig a szakirodalomban kevéssé vagy egyáltalán nem tárgyalt, 
határozottan modern iránya, mely az 1930-as évek közepétől datálható, s stílusában 
egyértelműen a római katolikus templomépítészet modern irányával hozható szoros 
összefüggésbe, ami jelen esetben inkább egyfajta adaptációt jelenthet. (Antal Endre, Csongrádi 
református templom, 1935–1937; Iványi István, Kunszentmártoni református templom, 1937) 
Az előzetesen elvárthoz képest a modern református templomok megjelenése meglehetősen 
késői időpontnak tekinthető. A puritánsággal szoros összefüggésben Birbauer (Borbíró) Virgil 
hamar felismerte a modern építészetben a református templomépítészet lehetséges 
megújításának irányát: „[…] talán egyetlen építészeti formairány sem volt annyira alkalmas 
ennek a puritán világlátásnak helyes szolgálatára, mint éppen a ma kialakuló modern 
építészet.”430 A református puritánság és az építészet viszonya a két világháború között 
szükségszerűen össze kellett volna, hogy kapcsolódjon a modern építészet térhódításával, 
hiszen a korábbi egyetemes stílusok közül egyik sem volt annyira alkalmas a kálvinista 
gondolatiság leképezésére, mint a célszerűség elvét követő, anyag és forma egységét hirdető 
funkcionális modern. Ennek ellenére hazánkban nem a protestáns egyházak, hanem a katolikus 
egyház nyitott először a modern építészet felé, állapítja meg már Pamer Nóra is.431 A Római 
Katolikus Egyház valóban sokkal előbb felismerte az egyházi szerepkör megújításának 
szükségességét, s ezzel együtt a modern egyházművészet felkarolását is. Ez azonban nem jelent 
egyet a protestáns egyházak elzárkózásával, hiszen Jajczay István 1938-ban kiadott, sokat 
idézett Mai magyar egyházművészet című művének a Protestáns Szemlében megjelent 
recenziója kapcsán a cikk írója sajnálattal jegyzi meg a protestáns egyházak elmaradását, s 
Birbauer (Borbíró) Virgil véleményével egybecsengően értetlenségének is hangot ad kifejezve 
egyúttal a reményteli jövőbe vetett hitét is: „Igaz viszont az, hogy a mai művészetet a magyar 
protestáns egyházak sokkal kevésbé értik meg és karolják fel, mint a katolikus egyház. Pedig a 
modern építészet egyik élharcosa épp a protestáns Hollandia volt, s az egyszerűségre, 
nagyvonalúságra, tiszta felületekre törekvő modern egyházművészet sokkal inkább az 
egyszerűbb, józanabb protestantizmusnak felel meg, mintsem a katolicizmusnak. Ezért 
gondolatainkat azzal a reménykedéssel zárjuk, hogy a magyar protestáns egyházak is meg 
fogják érteni a kor művészetének a szavát, úgyhogy nemsokára a mi részünkről is lehetővé válik 
egy olyan szép munka kiadása, mint amilyen Jajczay könyve.”432 

A korabeli források, épületek és tervek áttekintése és a fenti idézet gondolatait követően 
megfontolásra javasoljuk a kérdéskör árnyalását, hiszen láthattuk, hogy a modern 
egyházművészet iránt határozott igény alakult ki a református egyházban is. Tény, hogy a 
református egyház – amennyiben a konventi jegyzőkönyvekre433 és a korabeli sajtóra 
támaszkodunk – kezdetben nem, vagy csak kevéssé tudott azonosulni a modern építészet 
formavilágával, valójában talán pontosabb megfogalmazás, hogy nem képezte a napi ügyek 
részét a modern anyagok használatának vagy esetleges elutasításának valamint az ebből adódó 
lehetőségek és újszerű templomépítészeti formák megváltozásának kérdése. A katolikus 
sajtóval összehasonlítva biztosan nem volt azonos súlyú a kérdéskör sem elvi sem gyakorlati 
szinten sem. Mivel a reformátusok önálló templomstílus megteremtésére törekedtek, s a 

                                                      
430 Csaba 1984, 101.  
431 Pamer 2001, 145. 
432 Csabai 1938, 408. 
433 A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének jegyzőkönyvei 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 
1943, 1944. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/reformatus_gyujtemeny_jkv_konventi/  
Református Egyetemes Zsinat 1928. május 8. Budapest  
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történeti korok nagy stílusai közül egy sem a református szellemben gyökerezett,434 sem elvi 
sem gyakorlati szempontból nem volt vagy lehetett volna nehéz a historizálás helyett a modern 
felé nyitni. Fülep Lajos már 1917-ben rámutatott arra, hogy a református templomépítészet 
megújítását a „történeti stílusban mester”-ek435 helyett az „abszolút újat”436 megértők fogják 
kezdeményezni. Az egyik első s igen korai református példa Árkay Aladár fasori református 
temploma 1913-ból, ahol a tervező a térlefedésnél már kihasználja az új anyagban, a 
vasbetonban rejlő lehetőségeket. A harmincas évek közepétől az ország egészében, kisebb 
területi sűrűsödési pontokkal (Szeged és környéke) fokozatosan jelentek meg a modern 
templomok. A magyaros stílus kapcsán felvetődött az identitás keresés kérdése, ami részben 
magyarázza a stílus elterjedését. Lényegében ezzel ellentétes a modern református 
templomépítészet, ami kezdetben jól látható módon a hasonló római katolikus példákat veszi 
alapul. Elsősorban a klasszicizáló, itáliai novecento-s, római iskolás irányt képviselve születtek 
a modern református templomok. (Nagykanizsa 1934, Balatonboglár, Kunszentmárton, Érd 
1937, Földeák (50.kép), Csongrád 1938, Szombathely 1938–39, Budapest 
Újlipótváros/Pozsonyi úti 1940.) A harmincas évek vége felé, s még inkább a negyvenes 
években – a háborúval bezárólag – alakult ki az a fajta modern szemléletű református 
templomépítészet, ami már alaprajzban is megújulva, kihasználva a funkcionalizmus adta 
lehetőségeket, elindult a központosítás irányába. Ezekre két kiváló példa Debrecen Egyetemi 
temploma 1942-ből (51. kép, II/15), és a geometriai irányt képviselő Szeged Honvéd téri 
templom 1944-ből (52. kép, II/18). 

 

    
50. kép-51. kép-52. kép: A földeáki, a debreceni és a szegedi református templom (forrás: a szerző felvétele) 

Továbbá a sokrétű funkciók egybekapcsolása lehet a református modern, elsősorban 
nagyvárosokhoz kötődő ága, melyre a budapesti Szabadság téri Hazatérés temploma (Dabasi 
Halász Géza, Győry Sándor, 1938-40) (II/14), és a Vas utcai egykori protestáns helyőrségi 
templom (Váradi Szabó Lajos, 1943), két kitűnő, ámde elszigetelt példa. Ezek az épületek 
szinte kivétel nélkül a nemzetközi modern élvonalához sorolhatóak jelentősen átírva hazánk 
modern szakrális építészetéről a tudományos diskurzusban kialakult képét. 

Látható tehát, hogy a református templomépítészet modern iránya elsősorban az 
anyaghasználatban, s az ebből következő formai adottságokban rejlett, másodsorban az 
urbanisztikai vonatkozásban izgalmas új templomtípus megalakításában, ahol a templom, 
bérház, gyülekezeti terem funkcionális egysége valósult meg a városi térfalba ágyazva, olykor 
a hagyományos templomhomlokzat elhagyásával, és végül, de nem utolsó sorban a funkcióban 
gyökerező, centrális és centralizáló alaprajzok alkalmazásában. 
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435 Fülep 1917/2, 601. 
436 Fülep 1917/2, 601. 
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Téralakítás, tipológiai lehetőségek 

 
Alaprajzi tekintetben a részben a stílusokhoz kapcsolódva, a stíluspluralizmusból 

kiindulva rendkívüli változatosság mutatható ki a korszakban, s nem túlzás azt állítani, hogy a 
templomok téralakítási kérdései kapcsolódnak az önálló, ideális református templomtípus 
megtalálásához, vagyis elválaszthatatlanok az identifikációs kérdésektől. Látható, hogy a 
központosítás felé törekvés e folyamat markáns elemeként jelentkezik. Sok esetben a belső 
téralakítás, elrendezés, bútorozás szinte az egyedüli különbség, ami jól elhatárolja a református 
templomokat a római katolikusoktól, ám ez is egyfajta centrumképzést mutat. A teljes 
emlékanyag vizsgálata esetén szintetizáló következtetések levonására nyílik lehetőség, vagyis 
a téralakítás, alaprajzi elrendezés és a stílusok közötti összefüggések feltárására. Jelen kutatás 
keretei között nem törekszünk protestáns templomépítészeti tipológia megalkotására, csupán a 
centrális templomokra és a centralizáló tendenciák megismerése szorítkozunk, így a 
következőkben elsősorban ezen típusok bemutatására fókuszálunk. A protestáns templomok 
alaprajzi csoportosításánál – kiemelt figyelmet szentelve a centrális, centralizáló megoldásokra 
–  Walter Distel 1933-as Protestantischer Kirchenbau seit 1900 in Deutschland című művét 
érdemes kiemelni az alábbiak szerint:437 

Hosszházas templomok (Langhauskirchen)  
Egy-két-három hajós templomok (einschiffig – zweischiffig – dreischiffig) 

Kereszthajós/Széles templomok (Quesrhauskirchen/Breitkirchen) ezen belül  
Latin kereszt alaprajzú templomok (Langhauskirchen mit 
Querschiffen/lateinische Kreuzeform) 

Centrális templomok (Zentralbauten)  
Görög kereszt alaprajzú (Kreuzkirchen/griechische Kreuzform),  
Sokszögű/poligon templomok (Polygonalkirchen), 
Ovális templomok (Ovalkirchen), 
Körtemplomok (Rundkirchen), 

Winkelhakenkirchen vagy derékszögű templomok  
Háromszög alaprajzú templomok (Dreickform)  
Trapéz alaprajzú templomok (trapezförmigen Grundriß) 
Parabola alaprajzú templomok (parabolische Grundriß)438 

 
Distel a T és L alaprajzokat, a saroktemplomot és a legyező formát nem veszi külön 

kategóriába. A centralizálás vizsgálata szempontjából a hosszházas templomok esetében 
alaprajzi tekintetben a kereszttengely megjelenése jelenti az első lépést, ezért ezek kiemelése 
szükséges. Ez egyfajta hosszentgelyes-kereszttengelyes típust hoz létre (Wolleszák István, 
Noszvaji református templom, 1928–1929), melyből szükségszerűen következik egy későbbi, 
tisztán kereszttengelyes megoldás (Kenderesi József, Felsőberecki református templom, 1943.; 
Balázs Horváth István, Olcsvai református templom, 1929). Ezek mellett azonban létezik a 
hagyományos kereszthajós típus is (Szeghalmy Bálint, Miskolc Martintelepi református 
templom, 1929–1930). A hosszházas típusok között megkülönböztethetőek az apszissal ellátott 
templomok és azok, melyekben már nincs kiemelt oltár tér. A liturgia funkcionális 
következménye, hogy a meglévő apszisba gyakran padsorokat helyeztek a templomtérrel 
szembe fordítva, az Úr asztala köré rendezett presbiteri padokhoz hasonlóan. Sok esetben 
ezeket a megoldásokat karzatok beépítésével (L, U alak, egy oldali, egyszintes, kétszintes etc.) 
központosítják.439 Alapvetően a hosszházas téralakítás esetében is megfigyelhető a 

                                                      
437 Distel rendszere, mint a korszakban autentikus szakirodalmi alap, kiegészítésekkel ugyan de, támpontként 
szolgálhat a magyarországi két világháború közötti református és evangélikus templomok csoportosításához.  
438 Distel 1933 
439 A karzatok kérdéséről lsd. Medgyaszay 1942 
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központosításra törekvés, ami a kereszttengelyes és a keresztházas megoldások esetében is 
kimutatható. A térformálás részint a hagyományos református templomok tovább örökítését, 
részint a Sturm-féle hatások közvetítését, részint a központosítás irányába mutató új 
kísérleteket, s a modern beszűrődését tükrözik. A két világháború között épült templomok 
többsége hosszházas alaprajzi elrendezést mutat, de jól érzékelhető a határozott centralizáló 
hagyomány is. Összesen 9 templom épült tisztán centrális, további majd húsz templom épült 
centralizáló alaprajzzal a korszakban, s további tervek születtek melyek nem (Szeghalmy Bálint 
számos centrális református templomterv variációt készített), vagy csak később (Szeghalmy 
Bálint, Hévíz, 1994) valósultak meg, de szintén központosítottak. (54-57. kép) Jellemzően görög 
kereszt, szabályos sokszögű/poligon (négy- ötszög) illetve a Distel által is bemutatott sarok 
valamint legyező elrendezésű templomaira találunk példát. Ezen felül Szeghalmy tervei között 
találunk egy centrális kupolás kör alaprajzú tervet is, ami egyedi példának tűnik a korszak 
református templomai között. (53. kép) 
 

  
53. kép: Szeghalmy Bálint, a Budapest Baross téri református templom terve (forrás: Bereczky 1996, 53);  

Görög kereszt alaprajzú református templomok 

 
A görög kereszt alaprajzú templomoknál jellemzően a bejárattal szemben szintben 

elválasztott, megemelt önálló ’oltár tér’ található a kereszt egyik szárában. A szószék és vele 
egységben az Úr asztala elhelyezése különbözőképpen jelenhet meg az adott térben egymás 
mellett egy tengely mentén, vagy egyfajta hierarchikus tagolást tükrözve az Úr asztala mögött 
a szószékkel. A padsorok igazodva a forma nyújtotta lehetőségekhez az oldalszárakban gyakran 
szembefordítva jelennek meg. Ide gyakran helyeztek ablakokat, ezáltal biztosítva a megfelelő 
megvilágítást. A korszakban izgalmas centralizáló, a központos struktúra felé mutató, 
előzmények után végül a soproni református templom (1926–29) (II/16), a besenyődi 
református templom (1928) (II/10), a csillaghegyi református templom (1931–41) (II/11), a 
Budapest-rákospalotai MÁV-telepi templom (1939–1944) (II/13) és a Budapest Szabadság-téri 
templom (1940) épült görög kereszt alaprajzzal (II/14), utalva a keresztre, mint szimbólumra, s 
kihasználva a centralitás nyújtotta lehetőségeket. Besenyőd esetében határozott kísérletek 
mutatkoztak a geometriai és liturgiai középpont egyesítésére az Úr asztala középre 
helyezésével. S bár az Úr asztala a térben önállóan, a szószékkel egy vonalba került, nem 
valósulhatott meg a teljes centralizálás, ami lényegében, a hazai emlékanyag centrális 
templomai esetében a korszakban szinte egyedülálló lehetett volna. Besenyőd esetében a görög 
kereszt forma korlátai jól érzékelhetőek a szószék elhelyezésének nehézkességével, hiszen a 
negatív sarokra állítva bár az Úr asztalához képest megfelelő pozícióban van, mégis 
akadályozza a látást a mögé kerülő hívek esetében. Összességében elmondható, hogy a görög 
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kereszt alaprajz a református templomok számára is könnyen adaptálható tértípusként kedvelt 
megoldása volt a centrális templomoknak. 

Poligonális alaprajzú református templomok 

 
A sokszögű templomok közül a Kelenföldi református templom (Medgyaszay István, 

1928–1929) négyzet (II/12), míg a Szeged Honvéd téri református templom (Borsos József, 
1944) – részben Schulek és Pecz nyomdokain haladva – szabályos ötszög alaprajzzal épült. 
(II/18) Pecz elméletére reflektálva az előbbi kevésbé, míg az utóbbi kifejezetten alkalmas 
református templomok számára. A liturgia szempontjából kiemelkedő szószék és Úr asztala 
egy tengelyben helyezkednek el az ötszög bejárati oldallal szembe eső csúcsában. A liturgiai 
centrum köré csoportosulnak a padsorok is. Alaprajzban a Honvéd téri templom esetében 
lehetőség lett volna a teljes centralizálás megvalósítására az Úr asztala geometriai középpontba 
helyezésével. Szeghalmy Bálint kísérletezett a hat- nyolcszögű protestáns 
templomalaprajzokkal. (54-57. kép) 

 

    
54. kép-55. kép: Szeghalmy Bálint, protestáns templom terve, 1940 körül (forrás: Keszthelyi Református 
Egyházközség gyűjteménye, Dr. Krähling János felvétele); 56. kép: Szeghalmy Bálint, a hévízi protestáns templom 
terve (forrás: Bereczky 1996, 62-64.); 57. kép: Szeghalmy Bálint, protestáns templom terve, 1940 körül (forrás: 
Keszthelyi Református Egyházközség gyűjteménye, Dr. Krähling János felvétele) 

Legyező és diagonális szerkesztésű református templomok 

A hazai példák között egyedülálló – legyező formához közelítő, s ezáltal a Wiesbadeni 
mintákat és modern parabolikus szerkesztésű német templomformákat ötvözi a debreceni 
Egyetemi templom (Borsos József, 1942) modern elrendezése, ami karzatos megoldásával 
leginkább auditóriumra hasonlít. (II/15) Bár az eredeti berendezés teljesen megsemmisült, s 
jelen formájában csak kevéssé érzékelhető az egykori grandiózus térhatás, a tervek alapján 
rekonstruálható a belső berendezés is a legyező-szerű padsor-elrendezéssel. A Medgyaszay 
által egységesnek ítélt templomtérben a szószék megfelelő, a két oldalfal metsződésébe, 
helyezésével kiküszöbölhető a rossz hanghatás, s a lelkész áttekintheti az egységes belső 
teret.440 Mára a templom jelentős átalakításai csupán érzékeltetni tudják a hajdan volt egységes 
térhatást.  

A kis lélekszámú gyülekezetek esetében gyakran építettek közös használatú evangélikus-
református templomot (Szeghalmy Bálint, Sümeg, 1937). (II/17) Ebben az esetben a flexibilis 
templomtérnek egyaránt meg kellett felelnie mindkét felekezet istentiszteleti használatának, 

                                                      
440 Medgyaszay 1942, 62. 
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melyre a centralizáló templomtér – általában szerény méretekben – alkalmas volt. Erre kiváló 
példa a sümegi közös használatú templom, ami a háromszög alaprajzból kiindulva lényegében 
lecsapott szárú háromszög formában egységes templomtérbe helyezte az egyik szárba a 
bejáratot, a másikba az oltárt/úr asztalát mögötte a szószékkel, ezek mögött a sekrestye terével, 
s a harmadikba a harmóniumot. A legyezőszerű templomtérben jó rálátás nyílik a szószékre,441 
bár ez a templom kis méretéből is adódik. A térhasználat tekintetében fontos megjegyezni, hogy 
a mozgatható oltár egyfajta szószékoltárként működik evangélikus istentisztelet esetében, s a 
szószéktől elhúzva, körbejárhatóan református istentiszteletkor. Ebbe a sorba tartozik 
Szeghalmy Bálint fábiánsebestyéni református templom terve is, ami Bartning berlin-
siemenstadti templomának körcikk alaprajzi rendszerét követi.442 (58. kép) 

Bár nem tisztán centrális alaprajzú, mégis szükséges megemlíteni, mert hagyományát 
tekintve egy izgalmas térforma kísérlete a korszakban a földeáki református templom. A Sturm 
által közölt saroktemplom térszervezés Borsos József innovatív, diagonális szerkesztésű 
Hódmezővásárhely susáni temploma (1909) után Földeákon (1938) jelent meg, ahol a 
kisméretű templomtér lényegében kiküszöböli a saroktemplom problematikáját a megfelelő 
látás és hallás tekintetében, melyekre Medgyaszay előszeretettel utal.443 Itt egy diagonális 
tengelyre fűzve helyezkedik el a szószék, az Úr asztala és a templomtorony, s e tengely két 
oldalára szerveződnek a hívek padsorai. E térforma nem volt ismeretlen a korszakban, mégis 
méretkorlátai miatt kevéssé terjedt el. (47, 50. kép) 

 

 
58. kép: Szeghalmy Bálint, a fábiánsebestyéni református templom terve, 1940. (forrás: Keszthelyi Református 
Egyházközség gyűjteménye, Dr. Krähling János felvétele) 

  

                                                      
441 Győry 1944, 227. 
442 Krähling 2008/2, 126. 
443 Medgyaszay 1942, 59. 



88 
 

Centrális tértípusok az evangélikus templomépítészetben 

Evangélikus templombelsők építészeti kialakítása 

 
„A templom nemcsak helye és héja a 

gyülekezetnek, hanem látható alakja és mikéntje […], 
benne a gyülekezet az építőművészet által odalép az 
Isten elé, hogy megváltassék.” Otto Bartning444 

 
„A templom a kinyilatkoztatásnak egyik 

formája. A Biblia kinyilatkoztatás könyv formában, a 
templom a kinyilatkoztatás építészeti formája…” P. 
Girkon445 

 
Az evangélikus templom a gyülekezet istentiszteletének, az Istennel való közösségnek 

helye,446 ezért mind belső kiképzésében, mind pedig elrendezésében ezt kell alapul venni.447 „A 
templom szellemisége, belső – szerves – egysége nyilatkozik meg és bontakozik ki a templom 
anyagi megjelenésében, mint építészeti műalkotásban, amelyben egészen természetesen 
minden az Egyház életét szolgálja.”448 Az istentisztelet lényegéből kiindulva az evangélikus 
templomok esetében is a legfontosabb építészeti feladat a szószék és az oltár elhelyezése, a 
gyülekezet és e két kultuszhely kapcsolatának megoldása úgy, hogy mindkettő egyaránt 
hangsúlyos szerepet kapjon.449 Ezt egészíti ki a karzatok, ill. az orgonakarzat megfelelő 
elhelyezése is. „A karzat elhelyezésének módja az alaprajzi kialakítástól függ. Általában 
irányadó az, hogy karzat az igehirdető mögé ne kerüljön. Így hát négyzetes alaprajzú térben a 
karzat a négyzet három oldalára kerülhet, a negyedik a szószék és az oltár részére lesz 
fenntartva. Görög-kereszt alaprajzú templomban a kereszt három szára veszi fel a karzatot, a 
középtér és a negyedik szár szabadon marad. Ha az alaprajz kör vagy sokszögű, akkor a karzat 
a falakat követi és a szószék mögött abba marad.”450 

Mivel az evangélikus templom alaprajzi elrendezésének nincs egyértelműen 
meghatározott szabályrendszere, a két fókuszpontból adódó irányítottság, a hagyományok 
ismerete és a gyülekezet egyaránt formálják az épületet. Ezen szempontok döntően 
befolyásolták a térképzést451 és már a reformáció kezdetén életre hívták a centrális alaprajzú 
templomok igényét, hiszen a tér alaprajzilag egy hosszirányban inkább csökkentett, de 
szélességi irányban megnövelt452 alakká kellett, hogy fejlődjön, amely számos variációban 
terjedt el Európa szerte, s különféle közvetítésekkel Magyarországra is eljutott. A centrális 
alaprajzi forma főleg a francia hugenotta építészetből eredeztethető,453 s azzal a gesztussal 
magyarázható, amely vissza kívánt nyúlni az ókori centrális templomformákhoz, mint a korai 
egyház egyszerűséghez.454 Az ószövetségi szent sátor, a Jeruzsálemi templom, amelyhez erős 
bibliai képzetek társultak formájában is jelenvalóvá válhatott a központos templomokban.455 A 
centrális evangélikus templomok kialakulásának meghatározó – azonban a francia hugenotta 

                                                      
444 Idézi Kemény – Gyimesi 1944, 295. 
445 Kemény – Gyimesi 1944, 295. 
446 Jánossy 1944, 18. 
447 Cserháti 1971, 123. 
448 Jánossy 1944, 17. 
449 Cserháti 1971, 124. 
450 Friedrich 1940, 213-215. 
451 Friedrich 1944, 170. 
452 Friedrich 1944, 170. 
453 Róka 1996, 117. Továbbá Krähling – Nagy 2009, 79. 
454 Mentzer 1999, 205. 
455 Mentzer 1999, 205. Jánossy 1944, 18. 
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építészettől eltérő – iránya német nyelvterületeken jött létre a 18. század elején Leonhard 
Christoph Sturm a protestáns templomépítészet teoretikusa,456 építész, matematikus 
munkássága révén.457 1712-ben kiadott műve, melyben összegyűjtötte és rendszerezte azokat a 
templomterveket, amelyeket többé-kevésbé alkalmasnak ítélt protestáns templomok 
építésére,458 erősen meghatározta a későbbi századok centrális evangélikus templomépítészetét. 
A Sturm által közölt alaprajzok adaptációi a 20. századi magyar evangélikus 
templomépítészetben is kimutathatók.459  

A centrális evangélikus templomok történetében az 1861-es eisenachi regulatív 
bevezetésével olyan cezúrának lehetünk szemtanúi, melynek során a centrális épületek profán 
hagyományaira, így a színház építészethez való kapcsolatára hivatkozva a karzatos 
teremtemplom, ú.n. „Predigtkirche” típusát elvetették.460 Az addigi változatos alaprajzú, 
központosított térszervezésű templomok helyett az 1861-es eisenachi szabályzat új építési elvei 
a középkori építészet felértékelésével változást hoztak az evangélikus templomok 
tervezésében.461 Az eisenachi regulatív a stilisztikai szempontok funkcionális elvek fölé 
helyezésével, a középkor templomépítészetének a protestáns templomépítészet szempontjai 
szerinti újraértékelését tűzte ki célul, ami a gyakorlatban egyet jelentett a középkor hosszházas, 
keletelt, toronnyal és szentéllyel tervezett templomépítési gyakorlatának felélesztésével.462  

A 19. század közepéig tartó funkcionális gondolkozást követő szabad téralakítás domináns 
szerepet játszott az evangélikus templomépítészetben, létrehozva ezáltal, a különböző centrális 
alaprajzú és centralizáló belső térképzésű evangélikus templomokat, amelyek a fenti szabályzat 
bevezetésével – a római katolikus templomok alaprajzi rendszeréhez igazodva – egyszersmind 
elveszítették megkülönböztető jellegüket. „A protestáns templomokat a XIX. század második 
feléig Európa protestáns területein gyakran építették centralizáló alaprajzzal, és csak a 
romantika, majd a historizmus korában vált szinte egyeduralkodóvá a hosszházas, illetve a 
latinkereszt alapú elrendezés. A centrális formák elvetésében nagy szerepet játszott a stilisztikai 
elveknek a funkcionális elvárások fölé helyezése; az az elképzelés, hogy egy templom méltósága 
megköveteli a reformáció előtti templomok stílusához való kapcsolódást, s így a középkori 
hosszházas bazilikális templomok alapsémája vált a protestáns templomok mintájává.”463 Az 
elsősorban német nyelvterületen, így Németországban és Svájcban erősen ható eisenachi 
szabályok a német központoktól távolodva fokozatosan gyengültek. Róka Enikő megállapítása 
szerint: „A színházakra, antik szentélyekre emlékeztető centrális formákat és belső 
elrendezéseket elutasították ugyan, de megmaradtak azok az okok, melyek alkalmazásukat 
korábban életre hívták. Nem lehetett sokáig figyelmen kívül hagyni a protestáns liturgia 
követelményeit, amelyekből logikusan következett a centrális elrendezés – de nem lehetett 
azokat a korábbiakkal azonos formában alkalmazni sem. A hosszházas rendszert 
Németországban és Svájcban a XIX. század utolsó évtizedeiben az evangélikus illetve 
református istentisztelet követelményeinek megfelelően próbálták átalakítani, de ez inkább 
mérséklet centralizációt jelentett mintsem a régi centrális alaprajzok felújítását.”464 A XIX. 
század utolsó évtizedeiben az eisenachi szabályok meggyengülése figyelhető meg, ami új 
programok kidolgozásához vezetett 1891-ben a wiesbadeni program, majd 1894-ben a berlini 
templomépítészeti kongresszus keretében. Az új programok gyökerét a római katolikus 
egyházban is párhuzamosan zajló folyamattok, az úgynevezett liturgikus mozgalmak képezték, 

                                                      
456 Róka 1996, 117. 
457 Sturm 1712; Sturm 1718. 
458 Krähling – Nagy 2009, 80. Továbbá Friedrich 1944, 172. 
459 Vukoszávlyev 2012 
460 Krähling 2008, 21. 
461 Róka 1996, 122. 
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463 Róka 1996, 161. 
464 Róka 1996, 162. 
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így a hangsúlyt a teológiai aspektusra helyezve, a liturgia központi elemévé tették a közösség 
úrvacsoravételét. Ehhez a templom belső terét is megfelelően kellett alakítani, hiszen az oltárt 
a szentélyből a hajóba kellett helyezni, amire különféle megoldások születtek.465  

Az 1906-ban Drezdában megrendezett második templomépítési kongresszus nem utasította 
el az eisenachi szabályokat, de elvetette a különféle stílusimitációkat, és kimondta, hogy a 
szószéket az oltárral szemben vagy a fölé is lehet helyezni.466 Ezzel szemben – ahogyan a 
református templomok ismertetésénél már utaltunk rá – az 1800-as évek végén 
Magyarországon olyan egyedülálló koncepciókat dolgozott ki Schulek Frigyes és az őt követő 
Pecz Samu, református templomok esetében, ahol egy centrális mag szerkesztéséből kiindulva 
egy hosszanti tér csatolásával gyakorlatilag elvetették a hosszházas templomok erőltetett 
centralizáló törekvéseit.467 Ezekben a templomokban ismét testet ölthetett a gyülekezet és a 
lelkész egységét a tér egységének kifejezésével megvalósító törekvés. Pecz Samu a Debreceni 
református templom építése kapcsán megjegyzi, hogy mivel a lutheránusoknál az oltár – ami 
nem kerülhet az épület középpontjába – elhelyezése meghatározó, ezért a hosszházas kialakítás 
alkalmas, az egy-két- vagy háromhajós bazilika vagy csarnoktemplom rövidebb hosszházzal és 
szentéllyel, hogy a liturgia szempontjainak megfeleljen.468 Majd később részletezés nélkül 
hozzáfűzi, hogy evangélikus templomoknál bizonyos esetekben a centrális elrendezés is 
megokolható,469 de ekkor is hangsúlyozni kell a hossztengelyt,470 amit a szentély, az oltár és a 
bejárat jelöl ki. Magyarországon az evangélikus templomok esetében a 19. század végén szinte 
teljesen egyeduralkodó a hosszházas, leggyakrabban homlokzati tornyos elrendezés, ami a 
türelmi rendelettel, az eisenachi regulatív szabályainak érvényesítésével s a romantika 
kialakulásával magyarázható.471 

A két világháború közötti evangélikus templomépítészetre leginkább Sándy Gyula 
munkásságán keresztül, Schulek Frigyes és Pecz Samu elvei voltak igen nagy hatással. Sándy 
visszaemlékezéseiben leírja, hogy Pecz Samu 6 ábrában foglalta össze a protestáns 
templomtípusokat. Az első a római katolikus templom lehetséges átalakítását mutatja, a 
szentélyben ülőhelyek létesítésével. E típus népszerűvé vált és új templomok építésénél is 
alkalmazták a hosszházas elrendezést, hosszúkás derékszögű négyszög formában, 
szentélyzáródás nélkül, a két végén bejáratokkal és karzatokkal bővítve. Ezt a típust követték a 
19. századig. Lényegében ez utóbbi transzformációjával, centralizáló kereszt alaprajz 
(kereszthajós) alakult ki. Nagyobb templomok esetében alkalmazták a keresztbe állított nagy 
derékszögű négyszöget (kereszttengelyes), ahol a főbejárat a hosszoldal közepére estik, az 
oldalakat meg karzatokkal látták el. A tornyok megfelelő elhelyezése az egyes típusoknál 
kérdésként merült fel, de a fenti estben a torony a hosszhajó végében helyezendő el. E típus 
alapvető korlátainak egyike, hogy a hívek túlságosan közel, szemben ülnek egymással, ami 
kevéssé szerencsés hölgyek esetében. Sándy is kiemeli Schulek újító típusú templomát, ami 
szakítva az addigi elvekkel páratlan számú sokszögből és egyenlő oldalú háromszögből 
fejlesztett újfajta térstruktúrát, ahol a centrális tér közepére kerülhetett az Úr asztala. Mivel a 
falak nem párhuzamosak akusztikailag megfelelő az elrendezés, amit Pecz Samu 

                                                      
465 Lásd. Johannes Otzen változatos centrális tervei. Otzen 1981, 299 
466 Schnell 1974, 9. 
467 Róka 1996, 126. 
468 Pecz 1888, 195. 
469 Pecz 1888, 197. 
470 Pecz 1888, 195. 
471 A centrális templomok irányába ható folyamat egyik első lépésnek tekinthető az 1896-97-ben épült szarvasi 
evangélikus új templom, melyet Francsek Imre tervezett. A templom mellékhajókkal bővített alapvetően 
hosszházas teréhez egy erősen kiugró, a hosszházzal majdnem egyenlő hosszúságú kereszthajó csatlakozik, ezáltal 
közeledve a centrális görög kereszt alaprajzú templomok elrendezéséhez. A szarvasi templom, majd néhány évvel 
később a diósgyőri, elszigetelt példái a centralizáló törekvéseknek a századforduló evangélikus 
templomépítészetében. Baku 2013 
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továbbfejlesztve, ötszögből kiindulva valósított meg. Sándy felveti a kérdést, hogy vajon Pecz 
újító jellegű terve, melyet a Szilágyi Dezső téri temploma megépítése előtt közreadott, 
befolyásolhatta-e Sztehló Ottó hasonlóan újító szándékú szolnoki református templomának 
alaprajzi elrendezését.472 

A liturgia és az említett szempontoknak való feltétlen megfelelés körülhatárolják azokat 
az alaprajzi típusokat, amelyeket a leginkább alkalmasnak találtak evangélikus templomok 
építésére. A Friedrich Lóránd szerint három irányból eredeztethető magyar evangélikus 
templomépítészet leginkább alkalmas típusai a Sturm által vázolt alaprajzok, amelyek 
közelednek a centrális szervezethez ellentétben az általa olasznak illetve bazilikális rendszernek 
nevezett példákkal. Az e kategóriákon kívül eső – kör és ellipszis alaprajzú – különleges, 
elszigetelt típusokat, amelyekre a két világháború között német és magyar példák is 
felmutathatók, kevéssé tartja alkalmasnak a kizárólagosan centrális templomtér miatt, mivel a 
geometriai és a liturgiai középpont nem eshet egybe.473 Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a geometriailag centrális alaprajzú templomok esetében a kultuszközpontot excentrikusan 
kellett elhelyezni a centrális tér szélén, vagyis a geometriai középponttól távol a templom 
terében vagy az erre a célra épített apszisban. Ezzel ellentétben láthattuk, hogy az 1894-es 
berlini Protestáns Templomépítészeti Kongresszuson Christian Rung egy olyan megoldást 
javasolt közösségi templomok esetében, ahol az oltárt nemcsak szimbolikusan, hanem 
fizikálisan is a templom középpontjába állítja. Ez a koncepció egyre nagyobb népszerűségre 
tett szert Németországban a 20. században.474 A századfordulón főleg német nyelvterületen 
kialakuló liturgikus mozgalmak, melyek az evangélikusoknál a római katolikusokhoz képest 
kevéssé radikális módon jelentkeztek, az első világháború kitöréséig a historizáló stílusok 
alkalmazása mellett eljutottak egy újfajta alaprajzi elrendezés kialakításához, melyben az oltár, 
a szószék és a padsorok egymáshoz való viszonya megváltozott, s a padsorokat félkör, vagy 
akár patkó formában is alkalmazták. Ebben az időben Németországban számos görög kereszt 
alaprajzú evangélikus templom épült, amelyek kifejezik elkülönülésüket a hosszházas római 
katolikus templomok térszervezésétől.475 A katolikus folyóiratok ekkor egyenesen protestáns 
templomépítészeti mozgalomról, újításról beszéltek.476 Ezeket a folyamatokat az első 
világháború természetes módon visszavetette, de már a háború előtt létrejött egy tehetséges 
fiatal építészekből álló csoport, akik készen álltak arra, hogy tudatosan átalakítsák a templomok 
terét és formáit az új koncepcióknak (liturgia-központú belső tér) megfelelően. A háború ideje 
alatt ezek az új koncepciók kellőképpen megértek s olyan művekben jelentkeztek, mint Otto 
Bartning „Vom neuen Kirchenbau” című írása 1919-ből.477  

A centrális terű templomok elterjedésére Magyarországon nagy hatással lehettek a német 
minták lecsapódásai, 478 valamint az olyan konkrét templomépítészettel foglalkozó események, 
mint 1928-ban Magdeburgban megrendezett III. Evangélikus Templomépítészeti Kongresszus, 
ahol rámutattak arra, hogy: „a centralizáló templom az evangélikus templomépítészet 
legkifejezőbb alakja, mert ez adja a legelvontabb belső teret” továbbá „a centralizáló belső tér 
a legerősebb szimbóluma az eszkatológiai hitnek az eljövendő világban”.479 Mindemellett 
elutasították az eredetileg a Bauhaus iskola által propagált funkcionalizmust, arra hivatkozva, 

                                                      
472 Sándy 2005, 38-39. 
473 Friedrich 1944, 173. 
474 Schnell 1974, 9. 
475 Schnell 1974, 15. 
476 Schnell 1974, 15. 
477 Schnell 1974, 15. 
478 A Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményében fellelhető, egykor Sándy Gyula tulajdonában álló Deutsche 
Konkurrenzen című lap néhány száma az 1890-as évekből, melyben különböző alaprajzú evangélikus 
templomterveket közöltek. Ezek nyilvánvaló inspirációként szolgálhattak Sándy számára, s egyben bizonyíték 
arra, hogy folyamatosan figyelték és egyben tanulmányozták a német templomépítészeti tendenciákat. 
479 Schnell 1974, 37. 
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hogy a templomot nem csupán a gyakorlati elvek determinálják. Az itt elfogadott alapelveket 
nyolc irányelvben fogalmazták meg, melyekből O. Bartning és P. Girkon gondolatai alapján a 
következőket emeljük ki: „Az evangélikus kultuszhely nem csupán „prédikációstemplom”, 
hanem az Isten kinyilatkoztatásának s a vele való érintkezésünknek helye s ezért egészében 
szakrális tér s ennek megfelelően kell azt építeni.”480 Az ősi tisztasághoz való visszatérés 
tekintetében olyan elemeket, mint pl. a szentély, melyeket korábban a római katolikus templom 
sajátjaként kevéssé szorgalmaztak, újra felelevenítettek azzal indokolva, hogy: „Az egységes 
térnek  egy helyét, mint a kegyelmi eszközök helyét kiemeljük, s ezzel azt fejezzük ki, hogy az 
emberi Én az isteni Te-vel került szembe. Vigyázzunk azonban arra, hogy a gyülekezeti térrel a 
legszorosabb kapcsolatban maradjon.”481 A két világháború között Magyarországon épült 
templomok mindegyikénél látható az apszis legalább fülkével jelzett alkalmazása, melyet 
gyakran a padlószint megemelésével is hangsúlyoztak. Ez egyfajta irányultságot, 
tengelyességet ad az evangélikus templomnak akkor is, ha központosított, egységes tér- és 
alaprajzi struktúráról beszélünk. Az apszis újraértelmezése és alkalmazása immáron nem a 
katolikus oltártérben, hanem az ősi egyház tisztaságában gyökerezik, s Isten világát jelképezi, 
s elsődleges célja a térösszekötés, ahogyan a magdeburgi 1928-as konferencia is kimondta.482  

Otto Bartning hatása a magyar protestáns, s elsősorban evangélikus templomépítészetre 
egyértelműen kimutatható, nemcsak építészek, teológusok, de a korszak alapművei is szívesen 
hivatkoznak rá, mind írásaira mind épületeire. Révész István, aki az evangélikus 
egyházművészet egyfajta megújítását szorgalmazta, Bartning elveit 4 pontba szedve közli: 

„1. Az evangélikus istentisztelet nem körhöz hasonló, melynek egyetlen gyújtópontja van, a 
miseáldozat, hanem ellipszis két gyújtóponttal, melyek a prédikáció és a liturgia.483 

2. Az evangélikus istentiszteletnek ez a polaritása a két kultuszhelyben, a szószék és oltárban 
látható, melyek azonban sem nem egyesíthetők, sem úgy el nem helyezhetők, hogy egymást 
befolyásolják. 

3. Mindkét kultuszhely egyformán centrális módon fontos a belső tér szempontjából, azaz a 
belső teret hozzájuk mérten úgy kell alakítani, hogy azok a térorganizmusba, mint annak dupla 
szíve helyezkedjenek el. 

4. A gyülekezetnek figyelme a liturgiánál és a prédikációnál nem terelődhet két irányba. 
Állandóan egyirányban maradjon s tériránnyal harmóniában állandóan a kultuszhelyekre 
irányuljon.”484  

E gondolatmenet mentén születnek Bartning parabolából szerkesztett templomai, mint a jól 
ismert Acéltemploma (Köln majd Essen, 1928.) ill. ennek továbbfejlesztéséből, körcikkre 
szerkesztett Gustav Adolf temploma (Berlin, 1932–34).485 Bartning központosítása és 
irányítottsága az oltár és a szószék felé, egybecseng a magdeburgi kongresszus azon 
követelményével, hogy a templomok belső tere az egységesség, térközpontosítás mellett egy 
pont felé irányuljon.486 Az elrendezés tekintetében a parabola gyújtópontjába helyezi az oltárt, 
ami a megemelt térrész középpontjában helyezkedik el. A lépcsőfokokra helyezi az oltár elé a 
szószéket, attól kissé előre húzva úgy, hogy ne takarja el az oltárt. A parabola487 esetében nem 

                                                      
480 Kemény – Gyimesi 1944, 295. 
481 Kemény – Gyimesi 1944, 298 
482 Révész 1944, 298. 
483 Megfontolandó, hogy e gondolat, talán a katolikus megújulást szem előtt tartó, Rudolf Schwarz elméletétől 
való elhatárolódásként is értelmezhető. 
484 Valójában a teológus Paul Girkon Bartning által alkalmazott elveiről van szó. Kemény – Gyimesi 1944, 296. 
az eredeti szöveg helye Otto Bartning elvei kapcsán Distel 1933, 94-95. A szöveg Paul Girkontól származik, ezt 
idézi Distel. 
485 Alaprajzait több korabeli szakirodalom is közli: Kemény – Gyimesi 1944, 296-297. Révész 1940, 27. 
486 Kemény – Gyimesi 1944, 296 
487 Dominikus Böhm első parabola alaprajzú temploma (St. Joseph temploma Offenbach, 1926.) hatott Bartningra 
a parabola mint forma alkalmazásakor. Schnell 1974, 43. 
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épít külön az oltár számára apszist, hanem az alaprajzi elrendezés, a geometriai forma 
önmagában adja az elkülönülő, de a templom terével egybefüggő oltárteret. Ezzel megvalósul 
a kívánt téregység és térközpontosítás is. Lényegében a kultuszhelyeket egyesítő akár külön 
oltártér kiemelésével, akár a geometriával. Szakmai körökben Bartning parabolisztikus 
alaprajza jelentős elismeréseket kapott, azonban az Evangélikus egyház illetve az evangélikus 
gyülekezetek aktív részvétele a templomok tervezési folyamatában és építésében nehézkessé 
tette a progresszív irányzatok elterjedését, legalábbis hazánkban. Bartning parabolikus terve 
számos új építésű templomépület tervezését meghatározta, hiszen alaprajzában is kifejezte a 
közösség egybetartozását. Az evangélikus egyházközségek centralizálás felé való elmozdulását 
számos új templomépület fejezte ki az I. világháború után.488 A modern protestáns gondolatot 
a centralizálásról Bartning a teljes centralizálás irányába továbblépve Essen-Ost-i (1929–1930) 
Feltámadás temploma fejezte ki, ami kör alaprajzból indult ki az esseni/kölni Acéltemplomnál 
megismert acélszerkezet alkalmazásával.489 Néhány kivételtől eltekintve kedvelt szimbolikája 
ellenére sem vált uralkodóvá a korszakban. Ezzel szemben azonban Bartning említett berlini 
Gustav Adolf temploma (1932–34) legyező-szerű elrendezésével kapcsolódik a parabolához, 
továbbfejlesztve az Acéltemplom koncepcióját, a körcikk fókuszpontjába helyezve ismét az 
oltárt s koncentrikus elrendezésben e felé irányítva a padsorokat is, elvetve a templomhajókat 
egységes, de irányított belső teret hozott létre, ahol a vasbeton támaszok is hangsúlyos szerepet 
kaptak az elkeskenyedő szentély felé haladás dinamikájában. A tudományos diskurzus kevéssé 
tárta fel ezidáig a közvetlen kapcsolatokat, kapcsolat-rendszereket a korabeli német protestáns 
építészet és a magyar példák között. Sőt a korszak első tudományos igényű összefoglaló műve 
A magyarországi művészet története sorozat vonatkozó fejezete (7. kötet) egyenesen 
sajnálkozását fejezi ki a tekintetben, hogy sem a neves német katolikus templomépítő 
Dominikus Böhm sem pedig a példaadó protestáns templomépítő Otto Bartning 
expresszionistának, majd puritánnak s végül modernnek aposztrofált formái és belső terei nem 
találtak magyar követőkre.490 Ennek ellenére a korabeli publikációk, források, szakirodalmak491 
és maguk az épületek,492 s tervek is egyértelműen azt sugallják, hogy ezek ismertek voltak 
hazánkban a két világháború között. A fenti állítás tehát abban az értelemben elfogadható, hogy 
a kötet lezárásának idején Magyarországon a két világháború közötti építészet kevéssé volt 
feldolgozva, s megjegyzendő, hogy ezen hiányokat, jelentős mértékben a mai napig sem 
sikerült csökkenteni. 

Ahogyan a református templomok estében is, jelen kutatás marginális céljaként ugyan, 
de kiegészítve a megelőző munkák eredményeit, pontosításra került az e korszakban épült 
templomok száma. Összesen 82 új építésű templomépület gyűjtöttünk össze kitágítva a jövőbeli 
kutatás lehetőségeit. (59. kép, I. grafikonok) 

 

                                                      
A templom alaprajza közölve: Dominikus Böhm St. Joseph templom, Offenbach, 1926. Hoff – Muck 1962, 136-
137. valamint Hoff 1926, 353. 
488 Hugo Schnell az alábbi épületekekre hivatkozik: O. Kuhlmann Berlin-Lichterfeld, Karl Koester Hamburg, 
Theodor Fischer Planegg, German Bestelmeyer Prien és Ellingen, Martin Elsasser és G. Planck Niederursel, F. 
Bräuning Tempelhof Berlin. Hugo Schnell, 44. Számos további épületet közöl még Distel 1933 idézett műve is. 
489 Distel 1933, 88 
490 Kontha 1985, 175. 
491 Révész István és Gyimesi Károly tanulmánya a Kemény – Gyimesi 1944 kötetben, Medgyaszay István 
tanulmánya a Kováts J féle könyvben. Medgyaszay 1942; Evangélikus Élet, Keresztyén Igazság 1940-es 
évfolyamában cikksorozat. Révész 1940 
492 Pl.: Lakatos Kálmán pályaműve a győr-nádorvárosi templom I. pályázatára 1928-ban és a II. pályázatra 
benyújtott terve 1940-ben. Szeghalmy Bálint terve a fábiánsebestyéni református templomhoz 1940-ből, valamint 
a Lévai evangélikus templom terve 1941-ből. 
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59. kép: Evangélikus templomok a két világháború közötti Magyarországon (forrás: google.maps a szerző ábrája) 

 

Egyházművészeti kontextus 

 
A dinamikus építési tevékenység az evangélikus egyházban is együtt járt azzal az 

törekvéssel, hogy az új evangélikus templomok ne csak méreteikkel, korszerű stílusukkal 
feleljenek meg jobban a gyülekezet igényeinek, hanem funkcionálisan is alkalmasak legyenek 
az evangélikus liturgia számára.493 Az 1930-as évek közepétől az evangélikus sajtóban 
rendszeres publikációk tárgyalják a művészet szerepét, ill. a szerves egyházművészeti munka 
megindításának szükségességét. Mindemellett az Evangélikus Egyház csakúgy, mint a korszak 
Római Katolikus Egyháza sem volt képes egységes álláspontot kialakítani az egyházművészet 
megújításának terén. Feltételezhetően a katolikus sajtó színterén zajló modern-konzervatív 
vitához hasonló mechanizmussal az evangélikus egyházban is kiformálódott az újító szándékú, 
az egyházi reprezentáció templomépítészettel való támogatottságát, ill. folyamatos kérdésként 
az önálló templomstílus kialakításának igényét is szem előtt tartók, valamint az ezek ellen 
tiltakozók tábora. Ez utóbbi motivációja azonban eltérő a konzervatív katolikus oldaltól, hiszen 
ellenkezésük a formák ill. a külsőségek ellen irányul, mely értelmezés szerint a templom is 
egyfajta áhítat ellenességet sugall. Számukra feszélyezően hat a templom zárt rendje, melyet 
egy jó akusztikájú terem is képes lenne kiváltani.494 A Keresztyén Igazság című havilap 1940-
es évfolyama számos – ma forrásértékű – cikket közölt a témában. Benczur László Küzdelem 
az evangélikus templomért című cikkének stílusán határozottan érezhető Somogyi Antal győri 
kanonok szövegeinek lenyomata, tehát feltételezhető, hogy a modern katolikus 
templomépítészet élharcosának szövegei nem voltak ismeretlenek a szintén győri kiadású 
evangélikus lap szerzője számára, annak ellenére, hogy nem idézi Somogyit. Eszerint a 
megújítást támogatók szerint „az egyháznak lépést kell tartani a korral, alkalmazkodni kell 
építéseinél is a modern világhoz”.495 Az evangélikus templom egész berendezésével és 
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formavilágával nem lehet más, mint a gyülekezet hitvallása a művészet nyelvén az ige és a 
szentségek mellett. Erre hivatkozva előremutató lehet az önmagáért való esztéticizmus, a múlt 
formái iránt való romantikus lelkesülés táplálta historizmus, a formákban való hit és a 
miszticizmus elvetése mellett a templom, az Ige hirdetésének helyeként való értelmezése.496  

Az egyházművészet tudatos megújítása érdekében – a Bartning kapcsán már említett –  
Révész István teológust egyházművészeti tanulmányok elvégzésére Berlinbe küldték, aki 
hazatérte után az akkori budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak részvételével 
munkaközösséget szervezett. A korszerű egyházművészet lényegéről és céljairól alkotott 
véleménye teljesen egybecseng Somogyi szavaival: „Az egyházművészet csak akkor érdemli 
meg az „egyház művészete” nevet, ha valóban az egyház céljait szolgálja. Ez nem más, mint az 
Ige és a szentségek szolgálata. Az egyházművészet lényegében a templom művészete. Nem lehet 
öncélú. Ez abból is látszik, hogy az ősegyház művészete nagyszerű harmóniában van az 
ősegyház liturgikus, istentiszteleti életével, s a legújabbkori egyházművészeti reformmozgalmak 
is a legújabb liturgikus mozgalmakból nőttek ki. A liturgikus mozgalom, mely az egyház 
istentiszteleti életét vette újra vizsgálat alá, s jelölte ki fejlődésének útját, kénytelen volt felvetni 
az egyházművészet alapvető kérdéseit. Ez a liturgikus újraeszmélés […] kénytelen volt felhívni 
a figyelmet arra, hogy templomunk s annak berendezése […] alkalmatlan arra, amire 
rendeltetett. Ez a liturgikus mozgalom ugyanis felismerte, hogy a templom nem lehet pusztán a 
prédikáció előadóterme, hanem ki kell fejeznie a gyülekezetnek Istenhez való viszonyát. Nem 
lehet a templomot pusztán vallásos célú építkezésnek tekinteni, hanem ki kell fejeznie az Istennel 
szembesített gyülekezet valóságos helyzetét Istennel szemben. Ahogyan Bartning mondja: „A 
templom nemcsak helye és héja az összegyülekezésnek, hanem látható alakja és mikéntje is.” 
Azért az új egyházművészetnek tulajdonképpen a templomépítés művészetéből kell kiindulnia, 
ennek is abból a felismerésből, hogy a templom nem az építőművész stílusa, vagy díszítő 
kedvének tárgya, de a liturgikus célok szolgáló eszköze kell, legyen. A templom berendezése is 
erre a célra megfelelő. Ezen a téren pedig elsősorban az oltár és a szószék egymáshoz való 
benső viszonyát, vagyis az ige és a szentségek viszonyát, majd mindkettőnek a gyülekezethez 
való kapcsolatát kell jól kifejeznie. A templom gyújtópontja az egymással szerves 
összefüggésben lévő oltár és szószék. A templom egész beosztása pedig erre vonatkoztatva 
alkotandó meg. […].”497 

Annak érdekében, hogy szervezetileg is adott legyen az új egyházművészet kerete, az 
egyházegyetem Sándy Gyulát bízta meg, hogy szervezze meg az egyházművészeti 
munkaközösséget, s tisztázza az elvégzendő feladatokat.498 A Római Katolikus Egyházban 
működő egyházművészeti véleményező testülethez hasonló intézmény létrehozására – ahogyan 
a reformátusoknál – csak 1942-ben került sor. Az Egyházművészeti Tanácson belül létrehozott 
építészeti osztály feladata szerint minden új templom építésénél, kibővítésénél, műemlék 
helyreállításánál, változtatással járó tatarozásnál, berendezési tárgyak beszerzésénél véleményt 
alkot, tanácsot ad az előzetesen benyújtott tervrajok és műleírások alapján.499 A korszak végén 
létrehozott szervezet működését alapjaiban határozta meg a II. világháború. 

 
  

                                                      
496 Benczur 1940, 23. 
497 Evangélikus Élet 1941, 3-4. 
498 Evangélikus Élet 1941, 2. 
499 Kemény – Gyimesi 1944, 94. 
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Téralakítás, tipológiai lehetőségek 

 
A két világháború közötti evangélikus templomépítő tevékenység számszerűségét 

tekintve kiemelkedő jelentőségű volt Magyarországon, ahogyan Sándy Gyula idézetével 
utaltunk rá, s leginkább a Türelmi rendeletet (1781) követő lendülethez hasonlítható,500 a 
reformátusokkal párhuzamosan. A gyülekezetek illetve az urbanisztikai vonatkozások 
összevetése alapján kimutathatóak az országban egyre erősödő területek: mint a főváros 
környéki települések,501 a fürdőhelyek szomszédsága, a szórványterületek, ahol kicsi a 
gyülekezet de a lelkész gondozása alatt nagyobb terület áll illetve a gyülekezet számszerűségét 
tekintve a legcsekélyebb területeken evangélikus-református közös használatú templomok 
épültek.  

A korszakban jellemző stílusok tárgyalása lényegében a reformátusokhoz hasonló pontok 
mentén halad. Leghatározottabban „az erős vár” gondolatot tükröző,502 pártázatos, lényegében 
magyaros törekvések jelentkeztek az evangélikus templomépítészetben, melynek reprezentatív 
képviselőjeként Sándy Gyula evangélikus templomépítészt tartjuk számon. Sándy munkássága 
nyomán kristályosodott ki az evangélikus templomépítészetre is jellemző téglaarchitektúra is, 
ami gyakran vakolt felületek kontrasztjával párosult. Sándy nagy hangsúlyt fektetett továbbá a 
torony megjelenésére és elhelyezésére is, ami szintén a fenti gondolat erőteljes 
vizualizálásaként értelmezhető. Mindamellett változatos térlefedési megoldásokat és tér 
elrendezéseket alkalmazott a hosszházastól a különféle centrális alaprajzokig. A magyaros 
irány mellett – melyhez Sándy mellett Szeghalmy Bálint munkássága is köthető – jelen voltak 
a különféle neo stílusok és már az újszerű anyaghasználat is. Számos templom épült 
vasbetonból stílusában nélkülözve az anyag és funkció szülte egyszerűséget, s emellett 
szórványosan bár annál hangsúlyosabb épületekkel, de a modern építészet is megjelenik 
evangélikus templomok esetében is.503  

Alaprajzi tekintetben rendkívüli változatosság tapasztalható, s az egyházon belül is eltérő 
álláspontok szembenállása abban a kérdésben, hogy a centrális/centralizáló alaprajz alkalmas 
és egyben támogatandó, vagy a hosszházas struktúrák részesítendők előnyben. Míg Jánossy 
Lajos a hosszházast, addig Friedrich Lóránd a centrális térrendszert tartja alkalmasabbnak 
evangélikus templomok számára.504 A központosítás valójában az első világháborút követően, 
többek között a gyülekezet illetve a közösség összetartó szerepét erősítendő vált egyre 
népszerűbbé az evangélikus, a református templomépítészetben egyaránt, s részben ez 
motiválta a római katolikus templomokat is. Mivel evangélikus templomok esetében az oltár a 
főbejárattal szemben helyezkedik el, az e kettőt összekötő hosszanti tengely a centrális 
templomok esetében is kirajzolódik. A különböző központos elrendezésű terek is típusokba 
sorolhatók a geometria és a térhasználat alapján. Ebben az értelemben beszélhetünk kör, 
ellipszis, görög kereszt vagy páros (négyzet, hatszög, nyolcszög, huszonnégy szög) illetve 
páratlan sokszög (háromszög, ötszög) alkotta típusokról, valamint a központosítás felé mutató 
megoldásokról, melyek a belső szerkesztéssel és a berendezéssel közelednek a centrális 
típusokhoz, mint a saroktemplomok, a T (Orosháza, 1786) vagy L alaprajzú centralizáló 
templomépületek. A hosszházas struktúrát keresztházzal bővítő centralizáló megoldás felé ható 

                                                      
500 Kemény – Gyimesi 1944, 94. 
501 Pesterzsébet 1928 Óváry Artúr; Pestszentlőrinc 1932 Benkő János; Pestújhely-Újpalota 1932 Sándy Gyula; 
Rákoscsaba 1937-39 Sándy Gyula; Rákoshegy 1938-39 Sándy Gyula; Rákoskeresztúr 1939-43 Sándy Gyula; 
Rákosliget 1932 Sándy Gyula; Rákospalota Új templom 1935-40 Szalkai Jenő; Rákosszentmihály 1933-34 Sándy 
Gyula 
502 Kemény – Gyimesi 1944, 94. 
503 Magyaros: Enying, Mersevát, Sümeg, Tapolca-Görömböly fürdőhely, Nagytarcsa, Székesfehérvár; Modern: 
Mohács, Ózd-Somsálybánya, Borsodnádasd-Lemezgyártelep, Esztergom 
504 Jánossy 1944, 21. Friedrich 1944, 170. 
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típusokra is találunk példát a korszakban (Csepeli evangélikus templom, 1926–28, Vojtka 
József). A tipológia tekintetében, az alábbi csoportokat határozhatjuk meg az evangélikus 
templomokon belül: görög kereszt, kör és a belőle származtatható formák, poligonális 
alaprajzok. 
 

Görög kereszt alaprajzú evangélikus templomok 

A két világháború között épült görög kereszt alaprajzú templomok, az evangélikus 
hagyományokban mélyen gyökerezve, gazdag szimbolikával kiegészülve folytatják azt a sort, 
amelyet Krähling János és Nagy Gergely Domonkos az alaprajzi típus előzményeivel és barokk 
kori példáival kutatásaiban kijelölt.505 Közvetlen előzményének a típus magyar barokk 
építészeti emlékeit, közvetett előzménynek pedig a hugenotta építészet emlékeit, az észak-
európai példákat Skandináviából, a sziléziai fatemplomokat és L. C. Sturm traktátusában 
megjelenő példákat tekinthetjük.506 Sturm 1718-as, második művében említi e típust, mint az 
evangélikus templomok számára alkalmas elrendezést, bár a prédikálószék elhelyezését 
problematikusnak ítélte, a megfelelő rálátás miatt. Jellemző megoldásként jelentkezett, a 
szószék négyezeti pillér elé állítása, azonban a tökéletes rálátás így sem tudott megvalósulni.507 
Az oltár az evangélikusoknál általában az egyik fal előtt helyezkedik el a templomtérben, vagy 
az erre a célra épített szentély részben, így a görög kereszt forma esetében sem állhat a 
geometriai középpontban. Pecz Samu a protestáns templom épületek alaprajzi 
csoportosításában a harmadik csoportot a kereszt formájúaknak szánta, s megjegyzi, hogy bár 
kísérletek mutatkoztak arra, hogy a görög kereszt mind a négy szárát karzatokkal lássák el, 
ennek alkalmatlansága miatt a típus megkezdte fejlődését a funkcionális irányba, miszerint csak 
a két oldalsó keresztszárba épül karzat. E típus fejlődésének eredményeképpen, Pecz véleménye 
szerint, a lutheránus egyház számára legalkalmasabbá tud válni.508 Magyarország egyik első 
görög kereszt alaprajzú temploma Késmárkon (1717) megvalósítja a Pecz által javasolt 
térstruktúrát, hiszen a három keresztszárban épült karzat és a negyedikben kapott helyet az oltár. 
Ezt az elrendezést követi a későbbi Maglód (1776) és Domony (1777) temploma is, ahol az 
oltárral szemben kapott helyet az orgonakarzat, a karzatok pedig az oldalsó keresztszárakba 
épültek. A 19. század közepéig számos lutheránus templom épül görög kereszt alaprajzzal 
(Békéscsaba Kistemplom a bővítés után, Besztercebánya, Kassa, Igló, Miskolc). A 
századforduló közeledtével ez a folyamat lelassulni látszik, s végül Ybl Miklós kecskeméti 
temploma (1863), Budapesten a Rákóczi úti szlovák evangélikus templom (1867) s a diósgyőri 
templom (1902) építése után közel negyedszázadnyi szünet után épül újra e térstruktúrával 
evangélikus templom, Kaposváron (1929). (II/25) 

A görög kereszt forma elterjedésében annak ikonológiai vonatkozását is figyelembe kell 
venni, hiszen a krisztológiai tematikában a kereszt a legfontosabb szimbólum. Az első 
világháborút követő években a kereszt, mint Krisztus halála, a bűnök megváltása, a centralitás, 
mint összefogás és a közösség hitben való egysége, még nagyobb jelentőséget kapott. Részben 
ez az igény hívta életre a két világháború között a protestáns templomépítészet új közösségi 
épülettípusát,509 amely funkciójában ötvözi a templomot a gyülekezeti központtal. „E típus 
előzményének tekinthető az a 18. század elején Sturm által több változatban publikált L 
alaprajzú templomterv, amelyet parókiával, gyülekezeti teremmel, könyvtárral vagy – leírása 
szerint helyi igényeknek megfelelő helyiséggel – úgy lehetett bővíteni, hogy az együttes – a 
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megfelelő nagyoszloprendes homlokzattal – egységes, négyszög alaprajzú kubusként jelenjen 
meg, melynek középpontjában emelkedik a templomtorony.”510 Ezt a típust követi görög 
kereszt alaprajzzal és félköríves apszissal Sándy Gyula három megépült temploma, a kaposvári 
(1929) (II/25), a diósgyőr-vasgyári (1935–38) (II/27) és a győr-nádorvárosi (1940)511 
evangélikus templomok. (II/24) Két további terven, a szegedi evangélikus templom egyik első 
variánsánál (s.a.) (60-61. kép) ill. a mátyásföldi templom (1935) (62. kép) esetében is a diősgyőri 
templom alaprajzi sémáját variálja. Ez utóbbi egy szinte egy időben készült a diósgyőrivel. Míg 
a kaposvári templom (II/25) esetében az egyházközség igényei szerint a templomot egy hozzá 
csatolt lelkészlakkal és gyülekezeti teremmel bővítette a tervező, addig a diősgyőri (II/27) és 
győri templomok esetében a templom épülete magában foglalja a gyülekezeti központot (II/24), 
ezáltal egyesítve a funkciókat. Mindkét esetben a templom kiemelésével oldotta meg a tervező 
a funkciók összeolvasztását. A kaposvári templom tervét apró módosításokkal átdolgozva 
Sándy Gyula a rákospalotai evangélikus templom tervpályázatára nyújtotta be 1929-ben. (63. 
kép, II/22) Mindhárom templom következetesen kihasználja a görög kereszt forma adta 
lehetőségeket és az oltártér kivételével mindhárom keresztszárat karzatokkal látja el. Az 
orgonakarzat az oltárral és a szószékkel szembe kerül s az oldalsó keresztszárakat is karzatokkal 
bővíti. 
 

   
60. kép-61. kép: Sándy Gyula, a Szegedi evangélikus templom terve (forrás: MÉM Sándy Gyula gyűjtemény, Bodó 
Péter felvétele); 62. kép: Sándy Gyula, A mátyásföldi protestáns egyházak temploma, 1935. (forrás: MÉM Sándy 
Gyula gyűjtemény, Bodó Péter felvétele) 

 
63. kép: Sándy Gyula, Rákospalotai evangélikus templom terve 1929. (forrás: a Rákospalotai templom 
gyűjteménye) 
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A centralizáló, de nem tisztán görög kereszt alaprajzú templomok közül izgalmas 
térlefedésével kitűnik a pestszentlőrinci Élő Kövek temploma (Benkő János, 1932). (64. kép, 
II/21) A templom hangsúlyos keresztszárai, a metszéspontban létrejönő négyezettel központos 
templomok térhatására utal. A szecessziós stílust erős historizálással keverő templom 
térlefedése a csillagboltozatok reminiszcenciájaként értelmezhető. Stílusában és ennek 
megfelelően térlefedésében is historizáló a pesterzsébeti evangélikus templom (Óváry Arthúr, 
1928.). (65. kép) Szintén nem teljesen szabályos görög kereszt forma, de a hangsúlyos 
keresztházzal, az abban jellegzetesen szembefordított padsorokkal erősen centralizál, továbbá 
belső terének alaprajza hatszögű, boltozatos, csillag alakú mennyezettel.512 

 

               
64. kép-65. kép-66. kép: A pestszentlőrinci evangélikus templom, a pesterzsébeti evangélikus templom és a 
rákospalotai evangélikus templom alaprajzai (forrás: rajzolta Gál-Hevér Dominika és Gál Szabolcs, 2017-2018) 

A korszakban egyetlen olyan templom épült, mely liturgikus terében görög kereszt alaprajzú, 
azonban a járulékos terekkel együtt a négyzet forma felé közelít. A főváros akkor fejlődő, de 
urbanisztikailag a városközponthoz képest periférikus területén épült, melyet közigazgatásilag 
csak 1950. január 1-jével Nagy Budapest megalakulásakor csatoltak a fővároshoz. Az első 
világháború után a főváros környéki városok és települések lakossága felduzzadt és az új 
közösségek kialakulása jelentős számú templomépítkezést vont maga után. Sándy Gyula 
például több mint tíz evangélikus templomot épített ezeken a területeken a két világháború 
közötti években. A városhoz közel, azonban periférikus területen épült a magyar evangélikus 
templomépítészetben egyedülálló, hatalmas tamburos kupolával fedett templom 1936–41 
között. Az épületet László György és Szalkai Jenő tervezte. (66.kép, II/22) A templom belső 
tere görög kereszt, míg kívülről négyzetes elrendezést mutat a mellékterekkel kiegészítve. A 
négyzetes alapra állított vasbeton kupola szokatlan megoldását adja az evangélikus 
templomoknak, a kupolával hangsúlyozott centralitás katolikus templomépítészeti 
hagyományokban gyökerezik, nagyszabású és ünnepélyes513 módon fejezi ki a gyülekezet 
egységét, de akusztikailag nem megfelelő.  A templom különleges szerkezetéről a 105 éves 
László György építész így nyilatkozott: „Egyik kedves munkám például a Régi Fóti úton lévő 
evangélikus nagytemplom, amelynek tizennégy méter átmérőjű kupoláját speciális vasbeton-
szerkezeti megoldásokkal építettük meg, úgy, hogy a kupola vastagsága mindössze hat 
centiméter.”514 Ehhez hasonló kupolás centrális megoldás kevéssé épült a korszakban 
protestáns templom céljára, azonban a kőbányai evangélikus templom tervpályázatán nyertes 
Frecska János kör alaprajzú,515 tamburos kupolás tervével nyerte el az első helyet. Az elkészült 
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templom stílusában jelentősen egyszerűsödött, azonban az alapkoncepciót megtartva kupolás 
kör alaprajzzal épült. A tervpályázatra számos görög kereszt alaprajzú terv érkezett – s 
határozottan érezhető az egységes templomtérre irányuló tendencia is. A görög kereszt mint 
kiinduló forma jelenik meg Friedrich Lóránd, Hopfner Pál, Müller Pál, Vojtka József, Gerey 
Ernő és Lux Kálmán fennmaradt tervein. (II/20) 

Kör, hat- és nyolcszög, ellipszis alaprajzú evangélikus templomok 

Magyarországon nem épültek Bartning Csillagtemplomához hasonló teljes 
központosítással kialakított templomok, hiszen az oltár jellemzően az erre a célra kialakított 
szentélyben került elhelyezésre, így nem valósult meg, a geometriai és liturgiai középpont 
egyesítése. A két világháború között két evangélikus templom épült kör alaprajzzal, a már 
említett, 1929-es kőbányai evangélikus templom és bérház516 tervezésére kiírt építészeti 
tervpályázat nyertese Frecska János építhette meg centrális, kör alaprajzú templomát, amely 
átmenetet képez az art deco és a modern között. A kőbányai templom tervezésére kiírt 
tervpályázatra számos centrális vagy centralizáló alaprajzú terv érkezett. Frecska János, Vojtka 
József,517 Gerey Ernő, Lux Kálmán tisztán centrális, míg Friedrich Lóránd, Hoepfner Pál, 
Müller Pál, Schulek János centralizáló tervet készített úgy, hogy a pályázati felhívás nem jelölte 
meg az egységes templomtér kialakítását. A kőbányai templom meghívásos tervpályázata is jól 
tükrözi a központosításra törekvő tendenciát és igényt. (II/20) A progresszív irányt követte 
Szontagh Pál is, aki borsodnádasd-lemezgyártelepi templomát (1934) apszissal és bejárati 
szakasszal bővített egyetlen kör formájában alkotta meg. Szontágh Pál alkotása egyértelmű 
német párhuzamokat mutat, s térformáját és stílusát tekintve is a korszak egyik legizgalmasabb 
épülete. Evangélikus templomok esetében aránylag kevés templomépületet találunk, amelyek 
a megújuló egyházművészeti tendenciákra reflektálnak. Ezek közé tartoznak Szontágh épületei, 
kiváltképp borsodnádasdi temploma különleges példának számít, nemcsak alaprajza de tömege, 
stílusa okán is. A hangsúlyos bejárati tömb félköríves nyílásaival megismétlődik az ózd-
somsályi, ma már romos templomán is (1942). (67-68. kép) (II/19) 

 

  
67. kép-68. kép: A borsodnádasdi evangélikus templom (forrás: a szerző felvétele) 

Geometria szempontjából sokszögű, de a térhasználat felől közelítve a kör csoportba 
sorolható Szeghalmy Bálint lévai evangélikus templom terve (1940k), amely Krähling János 
kutatásait idézve, Schulek kelenföldi evangélikus tervének flexibilis megoldását követve az 
egyik legnagyvonalúbb gyülekezeti központ lehetett volna.518 (69.kép) 
 

                                                      
516 BFL XV.17.e.306 BMF 1305 doboz, BFL tervtár, a tervpályázat anyagai EOL Pesti magyar egyház, 35-
37/1929, Kőbánya gyűjtemény 
517 Frecska József és Vojtka József több pályázaton építészpárosként közösen dolgoztak.  
518 Krähling 2008/2 
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69. kép: Szeghalmy Bálint, Lévai evangélikus templom terve, 1940 körül (forrás: Keszthelyi Református 
Egyházközség gyűjteménye, Dr. Krähling János felvétele) 

A legelemibbnek tekintett centrális térforma a kör, amiből számos további alaprajzi típus 
származtatható, így az ovális vagy a hat- nyolcszögű is. A centrális elrendezésű evangélikus 
templomok kedvelt formája volt a változatos számú oldallal szerkesztett sokszög alakú alaprajz. 
Lutheránus templomok esetében a hatszög és a nyolcszög forma terjedt el, melynek leginkább 
liturgiai okai vannak. Sturm (1712, 1718) majd később a wiesbadeni programnak megfelelően 
Johannes Otzen (1891) is kísérletezett polygon alaprajzú templomokkal. Ez utóbbi jellemzően 
centrális, nyolcszög, kör, háromszög, négyzet és görög kereszt alapú struktúrákból indult ki, 
amiket toronnyal és félköríves záródású bővítményekkel látott el. A templomtér szervezésének 
fő szempontja, hogy a tekintet minden esetben az oltár és a szószék felé irányuljon, éppen ezért 
Otzen a padsorok koncentrikus körökben való elhelyezésével, az oltárral, mint centrummal a 
középpontban is ezt segítette elő.519 Szabályos sokszög alaprajzú templom tervezésekor Pecz 
Samu elméleteire már korábban hivatkoztunk, így e helyütt csupán azt ismételnénk meg, hogy 
evangélikus templomok esetében a páros sokszöget javasolja.520 A sokszög alaprajzú 
templomok közül a korszakban, részben Szeghalmy Bálint és Sándy Gyula munkássága okán, 
a hat-nyolcszögű alaprajzzal épült templomok emelkednek ki. Ezek közül Hévíz521 (1937–39) 
(56.kép) és Mersevát (1941) nyolcszög alaprajzzal épült templomai (II/26) Szeghalmy nevéhez 
köthetőek, míg a szintén nyolcszögű gödöllői templomot (1929–32) Hetzel Frigyes és Henrik 
tervezte. (II/23) E templomok közös jellemzője, hogy a központi nyolcszög tömege 
kiemelkedik és az épület külső formálásában is érvényre jut, valamint a templom épületéhez 
szervesen kapcsolódó négyszögletű alapon álló templomtorony, amely általában a bejárati 
szakaszt hangsúlyozza. Szeghalmy terveinek további jellegzetessége a helyi anyagok, a 
terméskő használata s kombinálása vasbeton szerkezetekkel.522 A hévízi templom kapcsán 
Szeghalmy számos, ugyanarra a centrális alapkoncepcióra épülő tervet, mint kísérletet 
dolgozott ki, vagyis egyértelműen foglalkozott ezen templomtípusok térszervezésének 
kérdésével.  

Szintén centrális, nyolcszög alaprajzzal kísérletezett Sándy Gyula hatvani (1934) (70-
71.kép), érdi (1934–1935) (72-73.kép), Budapest-angyalföldi (1936) (74.kép) és szegedi 

                                                      
519 A kísérletek megvalósulása az 1892-ben tervezett Wiesbaden-i Ringkirche, ami már az új evangélikus egyház 
koncepciót fejezi ki. 
520 Pecz 1888, 134. 
521 A hévízi templom részben Szeghalmy Bálint 1941-es terveire támaszkodva valósult meg 1995-98 között. A 
templom alapkőletételére 1997. június 21-én került sor, míg az elkészült templomot 1998. december 6-án 
szentelték fel. 
522 Mind a sümegi, mind a merseváti templom tornya vasbetonból készült, míg a merseváti templom esetében a 
bauxitbeton alkalmazása okozott szerkezeti problémákat. 
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evangélikus templomtervein (1939) (75-77. kép), ahol a tőle megszokott „Erős vár” gondolatnak 
megfelelően tornyot helyezett a bejárati szakaszhoz.  

 

  
70. kép-71. kép: Sándy Gyula, a hatvani evangélikus templom terve, 1934. (forrás: MÉM Sándy Gyula gyűjtemény, 
Bodó Péter felvétele) 

  
72. kép-73. kép: Sándy Gyula, az Érdi evangélikus templom terve, 1934-1935 (forrás: MÉM Sándy Gyula 
gyűjtemény, Bodó Péter felvétele) 

 
74. kép: Sándy Gyula, Angyalföldi evangélikus templom első pályaterve, 1936. (forrás: MÉM Sándy Gyula 
gyűjtemény, Bodó Péter felvétele) 
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75. kép-76. kép-77. kép: Sándy Gyula, a Szegedi evangélikus templom terve, 1937. (forrás: MÉM Sándy Gyula 
gyűjtemény, Bodó Péter felvétele) 

Sándy a budapesti Protestáns helyőrségi templom tervpályázatára523 1940-ben egyik tervén 
ismét a nyolcszög formából indult ki a korábbi tervei adaptációjával, önálló oltár tér 
kialakításával, a nyolcszög központi tömegének sátorszerű kiemelésével, ahogyan azt 
Szeghalmy esetében is láttuk. (78-79. kép) (Ugyanerre a pályázatra Sándy egy téglány formába 
a négyzeteshez közelítő templomtér tervezésével is kísérletezett. (80. kép) A közös használatú 
protestáns templom berendezése, ahogyan Szeged esetében, itt sem hangsúlyozza a centrális 
térformát, tengelyessé teszi a teret mind az evangélikus, mind a református használat során 
azzal, hogy a bejárat és az oltár tere között meghúzható tengely mentén szervezi a templom 
terét. Az 1940-es években Sándy siófoki524 evangélikus templomának tervén ismét a szabályos, 
centrális térstruktúrából indult ki és a nyolcszög alaprajzot alakítja tovább. (81. kép) Itt 
szükséges utalni Budapest Cinkota-Mátyásföld evangélikus templomára, amely a korszak 
végén 1943–44 között egy centralizáló sokszögű struktúrát valósított meg. Az eredeti 
térszervezés mára már nem érzékelhető, hiszen az 1960-as években az egyházközség lebontatta 
s ifj. Kotsis Iván tervei alapján, módosításokkal, a centrális struktúra megtartásával, új helyen 
építette fel. Egy 1934-es terven a már említett diósgyőr-vasgyári templom variánsaként látható. 
(62.kép) 
 

  
78. kép: Sándy Gyula, protestáns Helyőrségi templom terve 1940 (forrás: Evangélikus Országos Múzeum, Garai 
Péter felvétele); 79. kép: Sándy Gyula, A budapesti protestáns helyőrségi templom pályaterve B terv, 1940. 
(forrás: MÉM  Sándy Gyula gyűjtemény, Bodó Péter felvétele); 80. kép: Sándy Gyula, A budapesti protestáns 
helyőrségi templom pályaterve, 1940. (forrás: MÉM  Sándy Gyula gyűjtemény, Bodó Péter felvétele) 

                                                      
523 1940. július 20-án tette közzé az Evangélikus Élet a budapesti protestáns helyőrségi templom terveiről szóló 
felhívását 1940. 8. évf. 29. szám július 20. 7 o. majd 1940. október 12-i lapszámban közli a pályázat eredményét: 
I. díj Lehoczky György, II. díj Tóth Imre, III. díj Friedrich Lóránt megvételt nyert: Münnich Aladár, Borsos László, 
Evangélikus Élet 1940, 7.; Evangélikus Élet 1940/2, 8. 
524 Fabinyi 1990, 15. 
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81. kép: Sándy Gyula, a Siófoki evangélikus templom terve, 1940 körül (forrás: MÉM  Sándy Gyula gyűjtemény, 
Bodó Péter felvétele) 

Az Angyalföldi evangélikus templom első tervpályázati felhívására Sándy Gyula említett 
terve mellett Friedrich Lóránd is centralizáló, nyolcszög alaprajzú templom tervezésével 
kísérletezett, amit a saroktelek adottságait jól kihasználva diagonális irányban helyezett el. ( 82-
83. kép) Míg Sándy a korszak római katolikus templomépítészetéből jól ismert árkádsor 
alkalmazásával kötötte össze a templomot és a lelkészlakot, Friedrich egy átjáró szakasz 
beiktatásával illesztette egymáshoz a két épületet, melyeket Sándy pártázatos 
reminiszcenciáitól eltérőn modern stílusban tervezett meg.525 
 

  
82. kép-83. kép: Friedrich Lóránd, Angyalföldi evangélikus templom első pályaterve, 1936. (forrás: Tarjányi 
2013, 82-83.) 

Sándy és Szeghalmy hasonló alaprajzi struktúrákból kiindulva igyekeztek az evangélikus 
templomtér megújítására, s az arányaiban nagy mennyiségű, különböző tervvariáció jelzi a 
kísérleteket, ill. azt, hogy mennyire foglalkoztatta az építészeket a centralizáló, nyolcszög 
formában rejlő lehetőség, ami a központ térbeli kihangsúlyozásával már önmagában is az „Erős 
vár” gondolatiságot fejezte ki. Végül meg kell említeni Lakatos Kálmán 1928-as győr-
nádorvárosi evangélikus templom tervét, ami Otto Bartning hatását mutatva belső elrendezését 
tekintve egyedülálló lehet a korszak Magyarországán. (II/24) A keresztelőkutat a geometriai 
középpontba helyezve s a belső berendezést is ehhez igazítva megvalósulhatott volna a teljes 
centralizálás, amire evangélikus templomok esetében Bartning törekedett. Lakatos terve a 
korszak német mintáinak ismeretéről árulkodik, s Bartning mellett Theodor Fischer 1926-ban 
Planeggben épült Waldkirche526 evangélikus templomának oktagonális terét idézi meg, 
egyaránt alkalmazva annak karzat megoldásait.  

                                                      
525 Az angyalföldi templom építéstörténetét dolgozta fel Tarjányi 2013 
526 http://www.strasse-der-moderne.de/portfolio/planegg-waldkirche/  
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Hagyományosan a körből származtatható formák közül a hossztengely mentén 
megnyújtott elliptikus alakzatok evangélikus templomok esetében is megjelentek. Az ellipszis 
forma a 17. században vált kedveltté Svájcban, német területeken pedig a 18. században terjedt 
el. A kör, ovális alaprajzú templomok elterjedésében nagy szerepe volt Sturmnak, bár német 
területen ezek népszerűsége a klasszicizmus korára esik, amikor sok katolikus templomot 
építettek kupolával fedett rotunda formájára.527 Friedrich Lóránt a kör és ellipszis alaprajzú 
evangélikus templomokat, melyeket mint említettük, kevéssé tart alkalmasnak, különleges, 
elszigetelt példáknak nevezi. Az ellipszis alaprajzi típus előzményeiként csupán néhány hazai 
kísérletet említhetünk a két világháború közötti időszakot megelőző korokból, míg német 
nyelvterületen rendkívül széles körben alkalmazták. A hazai példák közül az egyik legkorábbi 
Kimnach Lajos soproni templomának terve 1783-ból, melyen egy hatalmas elliptikus, 
karzatokkal bővített teret egyetlen kupolával fedett le.528 Időben ezt követi a kassai evangélikus 
templom (1804), amely egy alapvetően elliptikus struktúrára szerveződő görög kereszt formára 
bővített, kupolával fedett tér. A két világháború között a német minták dacára, talán épp a 
katolikus barokkra való egyértelmű utalása miatt nem épült elliptikus alaprajzú evangélikus 
templom. Egyedül Sándy Gyula készített egy elliptikus alaprajzú tervet 1939-ben az Egri 
evangélikus templomhoz. A templom saroktelekre, diagonális irányban szervezett elliptikus 
formájú tér, melyhez a főhomlokzaton csatlakozik a bejárati szakaszt is magába foglaló torony. 
A toronnyal ellentétes oldalon önálló szentélyrészbe helyezte az oltárt. (84-85.kép) 

 

  
84. kép-85. kép: Sándy Gyula, az Egri evangélikus templom terve, 1939. (forrás: MÉM Sándy Gyula gyűjtemény, 
Bodó Péter felvétele) 

Poligonális alaprajzú evangélikus templomok 

Bár Sturm529 és Otzen kísérletei között is szerepel a háromszög formából kiinduló 
templom terve, Magyarországon a világháború közötti korszakból Szeghalmy Bálint 
foglalkozott intenzíven az alaprajz alkalmazásával protestáns templomok esetében. A sümegi 
(1936–1937) közös használatú evangélikus-református templom az egyedüli megvalósult, 
lényegében lecsapott szárú szabályos háromszög, belül pedig bővített hatszögletű formát mutat. 
(II/17) Ismert továbbá vidéki protestáns templom terve is, ami a sümegivel megegyező típusú. 
(57. kép) A háromszög ritka megjelenése, önmagában e típus problematikusságát, és 
alkalmatlanságát is mutatja. A háromszög szárainak levágásával keletkezett alakzat 
tulajdonképpen kiküszöböli e forma nehézségeit, hiszen a toronnyal ellátott bejáratot és az oltárt 

                                                      
527 Róka 1996, 119. 
528 Winkler 1992, 43. 
529 Sturm 1718, 39. 
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is el tudja helyezni a háromszög egy-egy csúcsában. Lényegében ezt az elrendezést mutatja a 
sümegi templom is. (86-88.kép) 

 

  
86. kép-87. kép-88. kép: A sümegi evangélikus templom (forrás: a szerző felvétele) 

A protestáns identitás-reprezentáció eszközei 

A református és evangélikus templomépítés a két világháború között sokáig együtt haladt, 
intenzíven hatott egymásra,530 az elvek tekintetében is sok szempontból rokonság mutatható ki, 
mivel a protestáns templom belső tere alapvetően egységes.531 Ezen egységesség eredménye, 
hogy a protestáns templom legtöbbször határozottan központos akkor is, ha maga az alaprajz 
geometriailag nem az, hiszen a belső berendezés központosítása a hosszházas templomok 
centralizálását biztosítja. A belső tér középpontja (liturgiai) azonban nem feltétlenül a 
mértani/geometriai középpont, hanem annak perifériáján elhelyezett szószék/oltár/Úr 
asztala/orgona/keresztelőmedence csoportja vagy ezek egy tengelyre szervezése. A tisztán 
központos, vagyis teljesen centrális épületek létrehozása utáni vágy kifejezése gyakorlatilag 
tervekben, térforma-kísérletekben maradt meg felhívva a figyelmet a mértani és geometriai 
középpont egybeszerkesztésének problematikusságára. A központosításra irányuló törekvések, 
már a 17-18. századtól jelen voltak a protestáns templombelsők centralizálásában. Sturm a 
történeti templomformák tanulmányozása inspirálta kísérleti alaprajzok esetében is egy kultikus 
középpontból indult ki, s a belső centralizálása mellett törekedett a külső egységességére is.532  
Az igazán nagy kihívás a 20. században, beleértve a két világháború közötti építészetet, hogy 
megalkossa azt a célszerű teret, ami a központosítást, a gyülekezet egységét „figurájában”,533 
vagyis architektúrájában, térformájában, alaprajzában és belső elrendezésben egyaránt 
megoldja. Vagyis létrehoz egy ideális protestáns templomtípust, ami a római katolikus 
templomoktól való különbözőségének hangsúlyozása érdekében identitásformáló, közösség 
építő, központosító erővel bír. Az építészeti megközelítés mindemellett gyakorlatias, a 
szerkezetekkel összhangban, előnyben részesíti a költséghatékony szempontokat, 
szimbolikájában pedig jellemzően a geometrikus szerkesztettség elve dominál, mely a 
református templmépítszetben a geometriai és liturgiai középpont egybeszerkesztésének elvét 
helyezi előtérbe. S mivel a protestáns templom határozottan központos akkor is, ha maga az 
alaprajz mértanilag nem az,534 a centralizáló hagyomány végigkíséri a protestáns 
templomépítészetet, s a két világháború közötti különféle centralizáló tendenciák ezen elvek 
összegzéseként, s az ideális templomtípus megoldásaként értelmezhetők. Ebben a kontextusban 

                                                      
530 Kemény – Gyimesi 1944, 288. 
531 Kemény – Gyimesi 1944, 282. 
532 Kemény – Gyimesi 1944, 276. 
533 Kemény – Gyimesi 1944, 282. 
534 Kemény – Gyimesi 1944, 282. 
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valójában a gyülekezet egységét leginkább kifejező templomforma keresésekor a református 
valláshoz áll legközelebb a centrális tér, mely esetében inkább funkcionalitásával, mint 
szimbolikájával hat. Az építészeti és templomépítészeti hagyomány a protestáns 
templomépítészet esetében a geometriával és funkcionalitással kiegészülő hármasságban, a 
római katolikus templomépítészettel ellentétben, centrális templomok tervezése kérdésében 
talán kevésbé hangsúlyos elv. 

Természetesen a protestáns identitás építészeti vetületének vizsgálata nem merülhet ki 
csupán az alaprajz, térformálás és funkció egymáshoz való viszonyának kutatásában, mivel a 
stílus-kérdés elválaszthatatlan részét képezi az identitás-reprezentáció kifejezésnek. A 
korszakban a stíluskérdés rendkívül sokrétű, s látható, hogy a népies stílustörekvés535, a 
magyaros irány a nemzeti stíluskeresés történetével összhagban, változatos alaprajzi 
megoldásokkal, de egy-két kivételtől eltekintve536 leginkább protestáns jelleget képviselt. Míg 
a magyaros/népies stílus jellegzetességek római katolikus templomok esetében – elsősorban 
Medgyaszay István munkásságához kötődően a népies motívumok vasbetonba ültetésével az új 
anyag elfogadásában s ezáltal az új egyházművészeti formanyelv létrejöttében játszhatott 
szerepet537 – addig a protestánsoknál markánsan eltérő motiváció valószínűsíthető, s az önálló 
templomtípus és stílus megteremtésének igényével magyarázható. Míg az evangélikus 
templomépítészetben az „erős vár” szimbolika kifejezése mellett elsősorban a felvidéki 
pártázatos reneszánsz megidézése, addig a reformátusoknál az erdélyi református 
templomépítészet, gyakran a körösfői és kalotaszegi templomok, templomtornyok s a 
magyaros, népies motívumok, gazdag fafaragási technikák alkalmazása érhető tetten. Mindkét 
esetben az elcsatolt protestáns népességű területekre való utalásként értelmezhető és a Trianon 
után kialakult vallási helyzettel, a protestáns hívek lélekszámának drasztikus emelkedésével 
magyarázható. Mindemellett a magyaros stílus az említett reminiszcenciák mellett, a katolikus 
templomoktól való markáns elhatárolódás kifejezésére is alkalmasnak látszott. Ismét 
szükségesnek tűnik hangsúlyozni, hogy a magyaros stílus mellett a historizálás szinte 
felekezettül függetlenül folyamatosan jelen volt a két világháború között is, azonban a korszak 
vége felé közeledve csökkenő tendencia tapasztalható. Ezzel szemben, a megkésve megjelenő 
modern a protestáns templomok sajátos csoportját hozta létre, az evangélikus 
templomépítészetben kimutatható német kötődésekkel, míg a reformátusok esetében látványos 
modern katolikus templomépítészeti hatásokkal és olasz novecento-s éllel. 

Továbbélés-kitekintés-folytonosság 

A II. világháborút követő években, az ’50-es évek közepéig még épültek templomok a 
modern nagy építőmesterei tervezésében illetve a modern építészet doktrináit magukénak valló 
kevésbé ismert építészek által is.538 Az 1945-öt követő évtized egyfajta átmenet; azonban a 
negyvenes évek végén bekövetkező politikai fordulat nem csak az egyházak szerepére, de 
általánosságban az élet minden területére kiterjedően a vallásosságra is jelentős befolyással lett. 
Az 1950-es éveket követő mintegy két és fél évtizedben jelentősen lecsökkent az új 
templomépítések száma mindhárom egyházban, majd az 1970-es évektől a politikai elnyomás 
enyhülésével indultak meg újra az építkezések. Az elmúlt években számos izgalmas, hiánypótló 
összefoglaló jellegű publikáció jelent meg, melyek a II. világháború utáni magyar 

                                                      
535 A témáról bővebben: Szalai 1987; Szalai 1989 továbbá Ferkai 1989 
536 Fontos megjegyezni, hogy a magyaros népies stílus irányzat a korszak római katolikus templomai esetében 
ritkának mondható. 
537 Baku – Vető 2017 
538 Baku – Urbán – Vukoszávlyev 2017 
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templomépítészetet kívánják feltárni.539 A rendszerváltást követően aztán jellemzően 
megszaporodtak a templomépítkezések, amelyek sok esetben természetszerűleg 
újrafogalmazva, de úgy tűnik folytatják az 1950-es évek előtti irányokat.540 Kortárs 
templomaink esetében sok esetben a szerkezeti-formai megközelítés elsődlegessége érezhető, 
illetve római katolikus templomoknál a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit adaptálva s a közösség 
elsődlegességét hangsúlyozva úgy tűnik, megnő az igény a centrális, centralizáló alaprajzok 
felelevenítésére is. A Sacrosantum concilium (XXIII. János pápa) értelmezésében a templom 
közösségi tartalma megváltozott, a „felvonulási tér helye a vendéglátás, az utolsó vacsora 
bensőséges otthonává lett”, és a „templom a hívő közösség centrumába kerül”.541 A 
leglényegesebb változások talán a szentélyt értintették, de átalakult a kórus, a szószék szerepe 
is, s az együttmisézéssel szükségessé vált az oltár körülállhatóságának biztosítása is. „A zsinat 
a funkcionális követelményeket többek között így foglalja össze: a tér a közösség gyülekező 
tere, másfelől a liturgikus cselekmények végzésére alkalmas hely.”542  

Míg a katolikus templomoknál a zsinati határozat értelmezése – s talán a protestáns 
hagyományok számbavétele – érlelte ki a központos, centrumképző templomépületek 
sokaságát, addig a protestáns, s itt elsősorban a református irány esetében a két világháború 
közötti egyedi példák, mint a saroktemplomok, poligonális vagy legyező alakú templomok, ill. 
a diagonális szerkesztés hatott a rendszerváltás utáni épületekre, ahol a központosítás ismételten 
kimutatható.543 Új típusként jelentkezik a kör alaprajzi forma a megújuló protestáns, elsősorban 
református templomépítészetben,544 valamint megjelenik a félkör több típusa is.545 
Összességében elmondható, hogy a longitudinális szerkesztés dominanciája mellett a 
bemutatott centralizáló irányba ható tendencia alkalmasnak bizonyult arra, hogy kifejezze az 
önálló protestáns identitást, az elkülönülést a katolikus templomoktól. Mindemellett a centrális 
tértípusok elsősorban a református templomok számára alkalmasnak tűnnek liturgiai 
szempontból is, s méltó módon fejezik ki a közösség egységét. Az 1980-as évektől jelentkező 
újabb templomépítési hullám forrásként nyúlt vissza a két világháború közötti centrális 
templomokhoz s azokat korszerű szerkezetekkel ötvözve jelentős számú emlék esetében 
alkalmazta, ezáltal létrehozva a 20. századi protestáns templomtér-kontinuitását.546 

Természetesen a hosszházas alaprajz továbbra is jelentékenyebb mennyiségű templom terét 
szervezte, mint a centrális struktúra, összességében mégis elmondható, hogy a 19. század 
második felétől jelentkező tendencia, vagyis a hosszházas templom egyeduralkodása, a két 
világháború közötti évtizedekben megtört, s a modern építészet térhódításával, a vasbeton 
alkalmazásával, új térlefedési módokkal, kiegészülve az új liturgiai áramlatok hatásával, ismét 
egyre több római katolikus, református és evangélikus templom épült rendkívül változatos, 
sokszor egyedi, központosított térstruktúrával.  

 
 
  

                                                      
539 Baku – Urbán – Vukoszávlyev 2017; Lantos 2017; Vukoszávlyev – Urbán 2016, Vukoszávlyev – Katona 2012 
540 Vukoszávlyev 2016, 159. 
541 Török 2013, 331. 
542 Török 2013, 331. 
543 Barcs, Debrecen-Nagyerdő, Sárvár, Siófok, Szigetszentmiklós 
544 Debrecen Széchenyi-kert, Beremend-ökumenikus templom 
545 Mátészalka 
546 Baku – Urbán – Vukoszávlyev 2017 
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BaML Temetőkápolna Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Levéltár Pécsi Szent Mihály-
temetőkápolna iratai ( F – 6065 – 1934) 

BaML Dzsámi Baranya Megyei Levéltár Pécsi Belvárosi plébániatemplom iratanyaga (F-41-
51190-1944) 

Kiscelli Múzeum BTM Kiscelli Múzeum Tervtár 
DRK Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen 
EOL Evangélikus Országos Levéltár  

Pesti magyar egyház iratai, 35-37/1929 
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Diósgyőr-vasgyári evangélikus templom 
Hrabács József (borsod-hevesi egyházmegyei felügyelő) hagyatéka, 
Templomalaprajzok, 18-26. (99-106.) sz. tervszelvények. 

EOM Evangélikus Országos Múzeum 
MEE ÉpIngMű Magyar Evangélikus Egyház Építési, Ingatlanügyi és Műemléki Osztály 
EPL Esztergomi Prímási Levéltár 
Kaposvár gyűjtemény Kaposvári Evangélikus templom gyűjteménye 
Kőbánya gyűjtemény Kőbányai evangélikus templom gyűjteménye 
Győr evangélikus Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára, Győr 
MI Emlékház Medgyaszay István Emlékház gyűjteménye 
MÉM WK Magyar Építészeti Múzeum, Weichinger Károly gyűjtemény 73.15.548–558. 
MÉM SGy Magyar Építészeti Múzeum, Sándy Gyula gyűjtemény 
MÉM RGy Magyar Építészeti Múzeum, Rimanóczy Gyula gyűjtemény 
MTA MK Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet KEH iratanyaga 

MTA MK MDK-C-I-19 
Dzsámi gyűjtemény Pécsi Belvárosi plébániatemplom gyűjteménye 
Pálos gyűjtemény Magyar Pálos Rend, Pécs, Központi Gyűjtemény, 2. doboz, 11–13. 
Prohászka gyűjtemény Prohászka Ottokár templom gyűjteménye 
Rákospalota gyűjtemény Rákospalotai evangélikus templom gyűjteménye 
Tervtár Miniszterelnökség Örökségvédelmi Gyűjtemények, Tervtár, (korábban: Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ tervtára/KÖH 
tervtára) Pécsi belvárosi plébániatemplom tervanyaga (No. 5376). 

SzfvPSzL Székesfehérvái Püspöki és Székeskáptalani Levéltár Prohászka Ottokár 
emléktemplom iratanyaga (no. 1690) 

 
 
  

Rövidítések 
KEH – Központi Egyházművészeti Hivatal 
OET – Országos Egyházművészeti Tanács 
MMÉE – Magyar Mérnök és Építész Egylet 
KEB – Konventi Egyházművészeti Bizottság 
MÉ – Magyar Építőművészet 
TF – Tér és Forma 
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Az értekezés rövid összefoglalója magyar és angol nyelven 

HAJÓS-BAKU ESZTER JUDIT 
 

HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS 
 A CENTRALITÁS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYA ÉS KORSZERŰSÉGE A KÉT VILÁGHÁBORÚ 

KÖZÖTTI MAGYAR TEMPLOMÉPÍTÉSZETBEN  
CÍMŰ PH.D ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
A világháborúk között eltelt évek, különösen az 1930-as évtized a koncepciók versengéséről ad 

többé-kevésbé hiteles keresztmetszetet. Ekkorra formálódik ki az egyházi életben felekezetenként eltérő 
hangsúllyal és formában az a progresszióra hajló igény, amely részlegesen bár, de lehetőséget ad egy új 
kibontakozására, az egyházi reprezentáció modern művészettel való támogatottságára. A vallási 
megújulás a társadalmi béke megteremtésének eszközét reformokban és csupán szellemi téren – a hitélet 
megújulásában – látta, ezért születhetett meg az 1930-as évek elejének templomépítő programja. Sajátos 
stíluspluralizmus jellemzi a vizsgált időszakot, ahol a historizáló neoromán, neogótikus, neobarokk, 
neoklasszicista s a szecessziós tendenciák mellett megfér a népi-nemzeti, más néven magyaros, valamint 
a modernnek nevezett művészeti irány is. Ennek a templomépítő programnak részeként jelentkezett az 
a funkcionalitást, a liturgiai igényeket kielégítő templomtípus, amely a hagyományok feltétlen tisztelete 
mellett egy ősi alaprajzi formát és térszervezést követ, illetve ültet át a korszak építészeti nyelvére: a 
centrális alaprajzú templom.  

A két világháború közötti periódus templomépítészetének jellegzetes típusai a centrális szakrális 
épületek, amelyek csakúgy, mint az építészeti progresszió reprezentatív példái, az egyházaknál részben 
eltérő hagyományok, elvi és liturgiai mozgalmak kibontakozásával valósulhattak meg. Kutatásunk során 
ezen időszak centrális szakrális épületeire helyezzük a hangsúlyt, s a három legnagyobb történelmi 
egyház (Római Katolikus Egyház, Református Egyház, Evangélikus Egyház) esetében vizsgáljuk e típus 
alkalmazásának okait és lehetőségeit, minél szélesebb körben kiterjesztve a nagyrészt feldolgozatlan 
tervekre, tervpályázatokra. A templomok összesítéséből látható, hogy mindhárom egyháznál – 
különböző okból kifolyólag – de kimutatható a centrális, centralizáló alaprajzú templomoknak egy 
növekvő számú csoportja, ha a megelőző korszakok építkezéseivel összefüggésben vizsgáljuk. Ez az 
arány tovább nő, ha összegyűjtjük a centrális és centralizáló alaprajzú tervpályázati és meg nem valósult 
terveket. A kutatás kiindulási kérdése ezen alaprajzi és tértípusok létrejöttére és nagyszámú 
előfordulására fókuszál a két világháború közötti magyar templomépítészetet vizsgálva. Ebből 
következően pedig a lehetséges okokat és magyarázatokat keresve egy funkció és építészeti hagyomány 
alapú megközelítés segítségével egyházanként eltérő motiváció tárható fel. Végeredményben ezzel 
magyarázható, hogy a katolikus liturgia számára alapvetően kevéssé alkalmas alaprajzi típus, jellemzően 
centrális-kupolás megoldásban az épületek funkciójához kapcsolódóan került kialakításra.  

Szakrális épületek esetében a funkció, vagyis a benne végzett szertartások és a liturgia határozta 
meg az alaprajzi elrendezést is. A keresztény építészetben a hosszanti terek nagyszámú közösség 
befogadására voltak alkalmasak, míg a központos szakrális épületek kezdetben jól elkülöníthető 
funkciókhoz igazodva a teljességet, egységet szimbolizálták.  

A protestáns templomok esetében az Úr asztala/oltár és a szószék egy liturgiai centrumot formál, 
mely köré kellett csoportosítani a gyülekezetet úgy, hogy lehetőleg minden tagja számára egyenlő jó 
látási és hallási feltételeket biztosítson a templom tere. Annak érdekében, hogy ezek a feltételek 
maradéktalanul teljesülni tudjanak az építészek és teológusok különböző téralakításokkal kísérleteztek 
úgy, hogy minél nagyobb számú gyülekezetet tudjanak közel hozni a liturgiai centrumhoz. A kíséreltek 
között számos példát találunk a hagyományos hosszházas alaprajzú, de berendezésében központosító 
megoldásoktól a kereszthajós, kereszttengelyes, diagonális szerkesztésű típusokon át a teljesen 
központos, változatos alaprajzi kialakítású egyedi példákig.  

Az alaprajzi formák tekintetében koronként eltérő dominanciával, de rendkívüli változatosságot 
mutatnak a centrális szakrális épületek, melyek értelmezési horizontjába szükséges bevonni egyedi 
szimbolikus jelentésüket is. 
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ESZTER JUDIT HAJÓS-BAKU  

 
TRADITION AND INNOVATION 

 THE HISTORICAL TRADITION AND MODERNITY OF CENTRALITY IN THE CHURCH 

ARCHITECTURE IN HUNGARY BETWEEN THE TWO WORLD WARS  
SUMMARY OF THE PHD THESIS 

 
The years of the interwar period, especially the 1930s, can give a more or less authentic cross-

section of the rivalry of different concepts. By then, – although with weight and shape different for each 
denomination – the need for progression in church life was shaped. And this need, partially though, but 
offered the opportunity for something new to unfold and for supporting church representation by means 
of modern art. Religious renewal could find the means of creating social peace in reforms and only in 
the spiritual field – in the renewal of religious life – this led to the start of the church-building program 
in the early 1930s. The decade was characterized by a distinctive style pluralism, where, besides the 
historicizing Neo-Romanesque, Neo-Gothic, Neo-Baroque, Neo-Classical and Art Nouveau tendencies, 
even the folk-national, also known as Hungarian, or the so called Modern art trend could find their way. 
As part of this church-building program such a church type emerged that satisfied both functionality and 
liturgy needs. Also, besides the unconditional respect of traditions, it followed an ancient plan and spatial 
organization, transposing it into the architectural language of the era: namely the church with a central 
floor plan.  

The distinctive types of the ecclesiastical architecture of the interwar period are the centrally 
organized sacral buildings, which – similarly to the representative examples of architectural progression 
– could be implemented with the unfolding of traditions partially different for each denomination, and 
that of the theoretical and liturgical movements. Our research focused on the central sacral buildings of 
this era, and in case of the three largest historical churches (Roman Catholic Church, Reformed Church, 
Lutheran Church), we tried to investigate the causes and possibilities of applying this type, extending 
the research to largely unprocessed plans and design contests too. Summarizing churches reveals that 
for all three Churches – although for various reasons – a group of increasing number of churches with 
central/centralized layout can be detected when compared to the constructions of previous periods. This 
ratio is further increased if we collect the design competition plans and unrealized designs with central 
and centralized floor plan. The starting point of the research focuses on the emergence and numerous 
occurrences of these floor plan and space types, by examining the Hungarian church architecture 
between the two world wars. Consequently, when looking for possible causes and explanations with the 
help of a function- and an architectural tradition-based approach, different motivations can be detected 
for each denomination. In conclusion, this can be the explanation why a floor plan type, which is 
basically hardly suitable for the Catholic liturgy, was implemented in relation to the function of the 
buildings, typically with a central-domed design. 

In case of sacral buildings, the function, that is the ceremonies and the liturgy taking place inside, 
defines the plan layout too. In Christian architecture, longitudinal spaces were suitable for 
accommodating a large number of communities; while the centralized sacred buildings – initially 
adapted to clearly distinct functions – symbolized fullness and unity.  

For Protestant churches, the Lord's table/altar and the pulpit form a liturgy center, around which 
the congregation can gather in a way that can provide good visibility and hearing conditions preferably 
to all members of the church. In order for these conditions to be fully met, architects and theologians 
have experimented with different spatial designs so that the greater the number of congregations can be 
brought close to the liturgy center. Among these experiment, there are many examples of traditional 
longitudinal floor plans being centralized with the furniture, through types with transept, cross-axis, 
diagonal design to the fully centralized unique examples with varied ground plans.  

Regarding their floor plans, central sacral buildings show an extraordinary variety, although with 
different dominance by periods, in the interpretation horizon of which it is necessary to include their 
unique symbolic meanings too. 

 


