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1. 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 kibontakozásra, s az egyházi reprezentáció modern 
művészettel való támogatottságára. 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. 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. 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 korszak centrális 
szakrális épületeire helyezzük a hangsúlyt, s a három legnagyobb történelmi egyház esetében 
vizsgáljuk e típus alkalmazásának okait és lehetőségeit, minél szélesebb körben kiterjesztve, a 
nagyrészt feldolgozatlan tervekre, tervpályázatokra is. Rendkívül izgalmas – s kevéssé 
kutatott – szelete e témának a megbízói szerepkör s ehhez kapcsolódóan az egyházi 
rendelkezések, intézmények és a korabeli sajtó vizsgálata. Ennek köszönhetően sokkal 
pontosabb képet kaphatunk a korszerű, új egyházművészet létrehozására irányuló igényről, ill. 
a liturgiai elvárásokról. 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, funkcionális, szimbolikus és szerkezeti 
alapvetéseket gyűjtöttük egybe. A cél, 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. 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 megoldását.  

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 
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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. 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 eltekintünk. 

A térbeli lehatárolás kapcsán szükséges megemlíteni a jelen disszertáció mellékletét 
képező, de a kutatás gerincét nyújtó adatbázist, ami a három legnagyobb történelmi egyház1 
templomépítészeti emlékeit tartalmazza, s melyben a teljesség igényével igyekeztünk 
összegyűjteni az 1920–1944 között újonnan épült templomokat, kápolnákat a Trianon utáni 
Magyarország területén. 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, a korszakban megsokasodó centrális alaprajzú 
templomépületeket a fókuszba helyezve. 

2. Kutatásmódszertan 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, s szakrális épületek lévén az egyháztörténeti, liturgiai 
szempontok is meghatározóak, ezért a nézőpontok egymásmellé állítása tűnik a legcélszerűbb 
megoldásnak a kutatás- és recepciótörténet vázolásánál. Az 1970-es évektől jelentkezett az 
igény a 20. századi magyar építészet összefoglalására, azonban a korszak iránti intenzív 
érdeklődés csak az 1980-as évektől tapasztalható, amikor még eleven emlékezetben éltek a 
két világháború közötti korszak ismert és elismert építészei, akik közül jónéhányan állami 
tervező vállalatok 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. Az elmúlt évtizedekben számtalan 
cikk, könyvfejezet és monográfia jelent meg, melyek többsége a 20. századi magyar 
építészettörténet kutatását, eszmetörténeti- szakma- és intézménytörténeti vagy akár 
műemlékvédelmi feltárását célozták. Ezek mellett számos monográfia és forrásközlés is 
napvilágot látott, amelyek mind-mind árnyalták a korszak építészeti megítélését.  

A kutatás elsődleges módszere a forrásgyűjtés és -feldolgozás, valamint a szakirodalom 
alapos vizsgálata. Az építészet- művészettörténeti megközelítéseket egészítik ki az 
egyháztörténeti kutatások és az elmúlt években megjelent forrásközlő kötetek, tanulmányok, 
valamint a Reformáció 500 éves évfordulója kapcsán megélénkülő tudományos diskurzus 
eredményeképpen a kapcsolódó levéltári források digitalizálása. Mindezek ellenére számos, a 
korszakban ismert, s a szakirodalmak tükrében joggal – kanonizáltnak – nevezett korabeli 
építész életműve mindezidáig feldolgozatlan maradt. Hasonló tendencia volt tapasztalható a 
                                                 
1 Római Katolikus Egyház, Református Egyház, Evangélikus Egyház 
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templomépítészet területén is, ahol néhány – főként progresszívnek tekintett – épületet 
számos kutató feldolgozott már, de a tendenciákat, a stílus és alaprajzi-térszervezési 
kérdéseket felekezetenként vizsgáló, átfogó értékelés mindezidáig nem született. Jelen kutatás 
elsősorban egy speciális alaprajzi típust és annak jellegzetességeit vizsgálja a korszakban. Ezt 
egészíti ki a mellékletekbe rendezett – a három felekezet új építésű templomait összegyűjtő – 
fényképes adatbázis, ami a jövőbeli munkához szükséges alapkutatás részeként is 
értelmezhető.  

3. A disszertáció felépítése 

Az értekezés a centrális alaprajzú templomok építészeti, térhasználati, ikonográfiai, 
szerkezeti, urbanisztikai vonatkozásait egy elméleti bevezető szakaszba foglalva vizsgálja. Ezt 
követően a három nagy történelmi egyház korabeli templomépítészetének változásaiba 
ágyazva alaprajzi csoportosításban tekinti át a megépült és a tervezett centrális, centralizáló 
alaprajzú templomokat. A korszak rövidségére tekintettel korszakhatárok megállapítása 
helyett a felekezeti csoportosítás adja a disszertáció gerincét. A kialakuló korszerű, új 
egyházművészet létrejötte majd elterjedése a két világháború közötti időszak jellegzetessége, 
ezért a modernhez való viszony, ill. az ahhoz vezető út az eddigi szakirodalmaktól eltérő 
nézőpontból, de röviden feldolgozásra került. A templomépület funkcionalitásából adódóan a 
liturgia és a különböző egyházi rendelkezések feltárása új szempontént jelentkezik. Mindezek 
mellett a centrális alaprajzú templomok számának növekedésével egyfajta csoportosítás 
mentén az egyes épületek esetében megjelenő hatásokat, motivációkat vizsgáltuk. A tárgyalt 
templomépületek és tervek, tervpályázati anyagok történeti forrásgyűjtése, a 
fotódokumentációval együtt a melléklet szerves részét képezi. Az egyes templomokról 
készített bibliográfia nem képezi a disszertációban szereplő irodalomjegyzék részét, azokat 
lehetőség szerint az épületadatlapokon szerepeltetjük. Szintén a melléklet elengedhetetlen 
része az az adatbázis, amely a korszakban épült templomokat veszi sorra, s amelyekből 
képszült grafikonos elemzések a későbbiekben is fontos, új összefüggések megállapítására 
adnak lehetőséget. 
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4. A kutatás új tudományos eredményei 

1. tézis: A kutatás részeként létrejött a három egyház új építkezéseit összesítő adatbázis, 
mely kitágítja a jövőbeli kutatások lehetőségeit. [16] 

A disszertáció mellékletét képezi egy összesítő adatbázis, amely tartalmazza a két 
világháború között épült római katolikus, református és evangélikus templomokat. Az 
adatbázis lehetőséget nyújt további elemzésekre, melyek grafikonos ábrázolását az 
egyes egyházak két világháború közötti építészetének ismertetésénél szerepeltettük.  

2. tézis: A világháborút követő negyedszázadban a gazdasági világválság terhei ellenére 
a templomépítkezések száma, a 20. század elejéhez képest, a három nagy történelmi 
egyház esetében jelentős emelkedést mutat, elősorban a főváros környéki területeken. [3; 
11; 16] 

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 templomépítkezések 
száma jelentősen megemelkedett hazánkban az 1920-as évek közepétől az 1940-es évek 
elejéig.  A teljes 1920–1944 közé eső időszakot a mai Magyarország területén 
vizsgálva, összesen 396 új római katolikus, 137 református és 82 evangélikus templom 
épült. A meglévő templomépületek átalakításait, ill. a lakóházból vagy egyéb profán 
funkciójú épületből kialakított templomokat, imaházakat jelen adatok nem tartalmazzák. 
Viszonyításképpen a református templomépítészet esetében a két világháború között 
épült templomok száma közel a duplája az 1900–1919 közötti időszaknak. A 
felekezetek templomépítéseinek országos elemzése igazolja, hogy a legnagyobb szabású 
építkezések a fővárosban zajlottak. A demográfiai okok mellett a római katolikus 
templomok esetében a főváros, mint kegyúr számos esetben építési telekkel és 
adományokkal támogatta az új templomok építését, és – bár kisebb volumenű, de 
alapvetően – hasonló kiváltságokkal segítette a protestáns templomok építésének ügyét 
is. Az adatbázis elemzéséből kimutatható, hogy a mai Budapest területén összesen 61 
római katolikus, 29 református és 21 evangélikus templom épült. 

2.1 A korszak keresztény-nemzeti ideológiai jellege, a szent-kultuszokhoz kötődő, a 
kormányzat támogatásával megvalósuló jubileumi ünnepségek, az egyházközségek 
rendszerének kiépítése és új plébániák alapítása fokozták az egyházművészeti 
megrendelések, így a katolikus templomépítkezések számát. [16] 

A római katolikus templomépületek kiugróan magas száma a korabeli kormányzat és 
egyház összefonódó viszonyával, míg a protestáns templomok számának szignifikáns 
növekedése a háború után elcsatolt területekről érkező protestáns felekezetű hívek 
számának jelentős emelkedésével, s a meglévő templomok befogadóképességének 
elégtelenségével magyarázható.  
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3. tézis: A korábbi gyakorlattól eltérően a két világháború közötti Magyarországon 
leggyakrabban meglévő, szabályozott városi/települési szövetbe kellett építeni az új 
templomépületeket, ily módon a templom településformáló funkciója sokszor az épület 
központi elhelyezésével együtt szükségszerűen átalakult, s az új épületek tervezésekor az 
illeszkedés központi kérdéssé vált. Ebből következően az új templomok elhelyezése 
szakít azzal a - jellemzően római- és görög katolikus – gyakorlattal, miszerint a 
templom, mint a falu szakrális s egyben közösségi életének központja, a településen 
centrális elhelyezésű. [15; 16] 

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 körében is. Zártsorú beépítésben megjelenő, bérház 
homlokzatú templomokat építettek a protestánsok, míg a katolikusok továbbra is a 
körbejárható, vagy legalább sarok-telkes elhelyezést preferálták. Néhány esetben 
azonban az új telepes építkezések vagy városi területek beépítésekor előre kijelölték az 
építendő templom helyét is. 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, 
szövetébe kellett elhelyezni az új épületet. Ettől kezdve a templomépület egyfajta 
irányadó jellege átalakult, s az illeszkedés lesz az egyik legnagyobb kérdés ezen 
épületek tervezésekor. Ezzel együtt megváltozott a korábbi római és görög katolikus 
gyakorlat szerinti centrális elhelyezés is, ami jól tükrözte a templom közösségi életében 
betöltött funkcióját is. 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 központos elhelyezés a katolikusból protestánssá lett templom esetében természetesen 
megmaradt, de az épület funkcióját tekintve többé már nem értelmezhető szent 
helyként. 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. Az új épület helye sokszor a 
kegyúr vagy adományozó által biztosított szabad telektől függött, így a központos 
elhelyezés is egyre kevésbé volt elvárás.  

Római katolikus templomépítészet  

4. tézis: 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 mutattak 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. [1; 2; 3; 4; 8; 10; 12; 13; 16] 

A világegyház törvényei és a pápai megnyilatkozások mellett a magyar katolikus 
egyház normái és álláspontja is befolyásolta az egyházművészet hazai alakulását. A 
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katolikus egyházban az 1917-es egyházi törvénykönyv rendelkezéseit követően – 
miszerint a fából, vasból vagy fémből épült templomokat nem lehetett felszentelni, csak 
megáldani, hatalmas előrelépés volt a korszerű, új egyházművészet irányába az 1941-es 
Esztergom Főegyházmegyei zsinat határozata, ami már kifejezetten támogatta az új 
építőanyagok használatát és a célszerűséget. Eszerint a fa mellett a fémet is olyan 
anyagnak tekintették, amelyből készült templomokat nem tartották teljes értékűnek, 
csupán ideiglenesnek. E felfogás a 20. században az új irányzatok számára egyértelmű 
hátrányt jelenthetett. Ezzel szemben a korszak végére már zsinati határozat rögzíti: „Az 
új építőanyagok által nyújtott lehetőségek a történelmi épületstílusokkal szemben újabb 
stíluskeresésekre adtak alkalmat”. Az 1917-es egyházi törvénykönyv rendelkezéseinek 
megfelelően a két világháború között a magyarországi egyházmegyékben is tartottak ún. 
egyházmegyei zsinatokat, amelyek határozatokat hozhattak, részletezve és kiegészítve a 
kánonjogi kódex rendelkezéseit.  

5. tézis: A két világháború között a Magyar Katolikus Egyház a szentszéki álláspontnak 
megfelelően – a korszerű egyházművészethez kapcsolódva – kényes egyensúlypolitikát 
tartott fenn hagyomány és újítás kérdésében. [3; 12] 

A pápai és püspöki rendelkezések, zsinati határozatok áttekintését követően 
kirajzolódik, hogy a szentszéki álláspontnak megfelelően a Magyar Katolikus Egyház is 
igyekezett megteremteni és fenntartani az egyensúlyt az új irányzatok felé való 
nyitottság és a hagyományok feltétlen tisztelete között. Ez az egyensúlypolitika a teljes 
korszakban érvényesült. Már 1926-ban az Országos Katholikus Szövetség által a 
Nemzeti Szalonban megrendezett Egyházművészeti kiállítás katalógusának előszavában 
Szmrecsányi Miklós, Szmrecsányi Lajos egri érsek testvére, rávilágított arra, hogy 
templomépítés kapcsán a modern törekvéseket elvitatni nem lehet, de a hagyományhoz 
ragaszkodni kell, s a „templom nem lehet kísérleti állomás”. Az Egyház 
hagyományértelmezése leginkább a hivatalos sajtóban a korszerű egyházművészet 
kérdésköre kapcsán ismerhető meg. Az egyházi hagyomány kettős értelmezése tárul fel, 
egyfelől a hagyomány, mint tradíció a változástól való elzárkózás hivatkozási alapjaként 
szolgált, másrészt a modern templomépítészetet támogatók szerint az egyházművészet 
korszerűsége egyenesen tradíció és a tradíció egyben korszerűséget is jelent. 

5.1 A centralitás, a centrális szakrális épületek az egyház építészeti hagyományára való 
hivatkozásként jelennek meg a két világháború közötti római katolikus 
templomépítészetben. Éppen ezért ha egy templomépület funkciójához kapcsolódva már 
centrális térformájával utal a keresztény építészeti hagyományra, stílusában és 
anyaghasználatában lehet korszerű és modern.  

A keresztény építészeti hagyomány alatt, az Egyház kiemelkedő korszakait és épületeit 
értjük, melyek akár funkcionálisan (memoriális emlékek, baptisztériumok) akár 
archetípusokra való hivatkozásként jelennek meg. A két világháború közötti magyar 
templomépítészetben a történeti építészet emblematikus épületeire való szimbolikus 
utalás (lásd. Pantheon), egyértelmű hivatkozás, elsősorban memoriális épületekhez 
kapcsolódva, centrális tér-, és tömegformálással jelenik meg, önmagában kifejezve az 
egyház reprezentációs igényét, a hagyomány egyik kifejezőeszközévé válik. 
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6. tézis: A két világháború közötti magyar építészetben a centrális szakrális templomok 
egy ősi forma megújításaként funkcióspecifikusak, amit kiegészít szimbolikus értékük. 
Ez utóbbi a két világháború közötti Magyarországon számos új jelentésréteggel 
gazdagodott, ami e tértípus elterjedésének egyik lehetséges okaként értelmezhető az új 
anyag használata és a korszerű egyházművészeti törekvések megjelenése mellett [1; 2; 3; 
4; 8; 10; 12] 

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 
szimbolizálva, az Istennel való találkozást szolgálták a keresztelésben, mint 
újjászületésben és a halálban. Ezt tükrözik a baptisztériumok és a memoriális emlékek 
változatos centrális épületei, a centrumban elhelyezett keresztelőmedencével, ill. 
szarkofággal. Ilyen értelemben a fogadalmi-, az emléktemplomok, mint emlékművek, a 
Szűz Mária kultusz ikonográfiai értelmezése, a Mária sírja fölé emelt martirion, az őt 
befogadó égbolt megidézése közrejátszott abban, hogy a tiszteletére emelt templomokat 
centrális formában képzeljék el. Az archetípusok, mint a keresztény építészeti 
hagyomány kiemelt épületeinek megidézése számos – nem csak a két világháború 
közötti – korszakban megtalálható.  

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 felé, 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 tridenti zsinat által hangsúlyozott 
egyterű christocentrális templomtérnek, továbbá annak az elvnek, hogy minden pontról 
áttekinthető egységes tér jöjjön létre, oly módon, hogy mindeközben ne mondjon ellent 
a processio jellegnek sem.  
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Protestáns templomépítészet  

7. tézis: Annak ellenére, hogy a református egyszerűség és az építészet viszonya a két 
világháború között szükségszerűen kínálta volna föl a puritán lényegre törekvő modern 
térhódítását, a protestáns egyházak a modern templomépítészet elveinek alkalmazása 
terén a római katolikusokhoz képest elmaradtak. A korszak végére azonban a 
protestáns egyházak is kialakították önálló modern templomépítészetüket, ami 
elsősorban funkcionális és új alaprajzi típusokkal operált, de a reformátusoknál 
megjelent egy, a római katolikus modern irányához hasonló formai vonal is. [15] 

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. 
A Római Katolikus Egyház valóban sokkal előbb felismerte az egyházi szerepkör 
megújításának szükségességét, s ezzel együtt a modern egyházművészet felkarolását is. 
Ez azonban nem jelentett egyet a protestáns egyházak elzárkózásával. Az 
egyházművészet tudatos megújítása érdekében az evangélikus 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 Antal győri kanonok – a modern katolikus 
egyházművészet pártolójának szavaival. 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. 

8. tézis: A protestáns egyházak esetében a funkcionalitás – a gyülekezetnek minden tagja 
számára azonos hallási és látási feltételek biztosítása – és az ebből fakadó, a szószékre és 
Úr asztalára/oltárra, mint funkcionális centrumra koncentráló geometriai 
szerkesztettség elsődleges. Ezzel szemben, a római katolikus templomépítészet számára a 
centrális terek megalkotásában legfontosabbnak tekintett történeti hagyományra való 
reflektálás kevéssé hangsúlyos építészeti elv, aminek következtében a két világháború 
közötti Magyarországon arányaiban jelentősen több centrális és centralizáló református 
és evangélikus templom épült. [5; 6; 7; 9; 14; 15] 

A protestáns templomépítészet fő tömegalakítási tendenciái lényegében a 20. században 
sem változtak abban az értelemben, hogy megmaradtak a római katolikus 
templomépítészetből örökölt, lényegében külsődleges hosszházas struktúrák, amely 
mellett különböző feltételek mentén, de erőteljes törekvés mutatkozott a központosítás 
felé. A protestáns felekezeteknél a történetileg kialakult térhasználat központja a 
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szószék és Úr asztala/oltár által meghatározott liturgikus centrum, amely a történeti 
építészetben idomult a történetileg kialakult templomformához, valamint a gyülekezet 
együttes jelenlétét biztosító karzat rendszer(ek)hez. A 20. századi protestáns 
templomépítészet ezt a centrumot megtartva gyakrabban alakította a templom tömegét, 
térformáját a gyülekezet egységét szimbolizáló centrális geometria szerkesztési 
szabályai szerint. A centralitás geometriai formája és az őskeresztény asztalközösség 
fontos identitás megerősítő tényező a két világháború közti protestáns liturgiában.  

8.1 A két világháború közötti magyar építészetben a centrális protestáns templomok 
száma jelentősen megnőtt egyrészt a gyülekezet egységének kifejezése másrészt az önálló 
protestáns identitás kifejezésével összefüggésben.  

A központosításra irányuló törekvések, már a 17-18. századtól jelen voltak a protestáns 
templombelsők centralizálásában. L.C. 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.  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”, vagyis architektúrájában, térformájában, alaprajzában és belső 
elrendezésben egyaránt megoldja. Vagyis létrehozott 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 templomépítészetben a 
geometriai és liturgiai középpont egybeszerkesztésének elvét helyezi előtérbe. S mivel a 
protestáns templom a korabeli szakirodalom szerint, határozottan központos akkor is, ha 
maga az alaprajz mértanilag nem az, a centralizáló hagyomány végigkíséri a protestáns 
templomépítészetet, s a két világháború közötti különféle centralizáló tendenciák ezen 
elvek összegzéseként, s az ideális templomtípus megoldásaként értelmezhetők. 
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