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A rendszerváltás új lendületet adott a templomépítésnek Magyarországon. Harminckettᔐ 

templom épült 1990 és 2008 között. A kortárs templomépítés hulláma mára lezárult, és ez 

teszi lehetᔐvé azt, hogy ilyen rövid távlatból is értékelhetᔐ legyen az idᔐszak. A kor 

evangélikus építészetének jellegzetességei, hogy nincs sem nemzetközi sem hazai 

egyházi kánon, amely a tervezᔐk kezét irányítaná, vagy kötné, valamint hogy a 

világháború utáni 45 éves templomépítési szünet megszakította a folyamatosságot a 

korábbi építészeti hagyományokkal. A korszak tervezᔐi saját építészeti hitvallásuknak 

megfelelᔐen, szabadon formálnak meg minden épületet egyedileg. Tanulmányom 

jellegzetesen evangélikus építészeti kérdéskörök alapján vizsgálja a kortárs tervezᔐk 

evangélikus templomról alkotott építészeti képét, és meghatározza az épületekben 

körvonalazódó jellegzetességeket.

1. A liturgia megjelenése a belsᔐ térelrendezésben

A Leonard Sturm nyomán a XVIII. század elején kialakult 

evangélikus térszemlélettel szoros összefüggésbe hozható 

belsᔐ térelrendezés jellemzᔐ a korszak épületeire: a 

kultuszközpont geometriai középpontból való kimozdítása és a 

figyelem egy, a központ irányába fordítása. 

A belsᔐ elrendezésben a padsorok a tengelyre merᔐlegesen,

egymással párhuzamosan (esetenként körív mentén) egymás 

mögött helyezkednek el, egy irányba fordulva.

2. A liturgia és a térforma összefüggése

A korszak épületeinek térformáit - az evangélikus 

építészetben elᔐször – nem feltétlenül történeti korok 

hagyományai, vagy egyházi építészeti irányelvek határozzák 

meg. A egyházi liturgiai és építészeti kánonok nemzetközi és 

magyarországi hiánya, és a rendszerváltást övezᔐ 

templomépítᔐ lendület az egyéni gondolatok kifejtésének 

lehetᔐségét adta a tervezᔐk kezébe. 

A templomtér egyetlen kultuszközpontra való irányultságának 

keresése, annak építészeti megfogalmazása Benczúr László 



épületeiben változatos térképzést eredményez. 

A tér egységének megfogalmazásakor keresztény kultúrkörön kívüli jelképekbᔐl 

építkeznek Nagy Tamás templomai, egyedi formavilágot kialakítva. 

3. Az artikuláris kor öröksége

Kortárs templomaink tervezᔐi a sajátosan magyar 

evangélikus építészeti hagyományként az artikuláris idᔐszak 

formai megszorításait látják. A templomok torony nélküliek, 

vagy tornyosak, de a tornyok építészetileg elválnak az épület fᔐ 

tömegétᔐl. Fallal körülvett udvarokból nyílnak, magtár 

jellegᜐek, vagy éppen lakóházból átalakított imaházra 

hasonlítanak.

4. Az anyaghasználat mint ornamentika

A kortárs építészet nem a régi korok festészeti és szobrászati 

alkotásaihoz nyúl. A díszítést maga falak anyagszerᜐ 

megjelenítése adja, a mintázatok, textúrák, részletmegoldások 

kézmᜐves egyedi díszítᔐelemek hatását keltik. A falak kívül 

belül azonos kezelése az evangélikus hagyományoknak 

megfelelᔐ nyugodt, elegáns, puritán érzetet kelt.

5. A szakralitás iránti igény az evangélikus templomban

A korábbi magyarországi példákkal ellentétben, a kortárs 

evangélikus építészet belsᔐ tereiben tervezᔐi szándékként 

jelenik meg a transzcendens hatás. A gótika ég felé mutató 

függᔐleges hangsúlya is tetten érhetᔐ, de a jellemzᔐbb a fény 

misztikumának alkalmazása
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