
101102/00642 
 

1 
 

 

 

 

 

Hegedűs Lóránt Gézáné 

BESZÉLŐ TEMPLOMOK 

A két világháború között Nagy-Budapesten létrehozott 

református templomok egyház-, építészet- és várostörténeti 

jelentősége 

 

 

 

 

2020 

 



101102/00642 
 

2 
 

Tartalom 
Előszó .......................................................................................................................................... 4 

Köszönetnyilvánítás...................................................................................................................... 5 

Bevezetés ..................................................................................................................................... 5 

Absztrakt ..................................................................................................................................... 6 

Teológiai liberalizmus ................................................................................................................... 8 

Vörösterror az egyházban ........................................................................................................... 11 

A trianoni békediktátum következményei az egyházban .............................................................. 15 

„Trianon árvái” – az optánsok ..................................................................................................... 17 

Teológiai alapok ......................................................................................................................... 20 

A történelmi kálvinizmus ............................................................................................................ 21 

Ravasz László: A református templom ......................................................................................... 26 

Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről ....... 29 

Építészetelméleti alapok: stílusirányzatok és térszervezési gyakorlatok ....................................... 36 

Templomépítési támogatások ..................................................................................................... 44 

Templomok, imaházak, gyülekezeti házak, prédikáló helyek ........................................................ 46 

1927 ................................................................................................................................................... 47 

Budafoki Református Egyházközség ............................................................................................ 47 

Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség..................................................................... 50 

Józsefvárosi Református Egyházközség ....................................................................................... 52 

Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség ......................................................................... 55 

Pestszentimrei Református Egyházközség ................................................................................... 57 

1928 ................................................................................................................................................... 59 

Pestújhelyi Református Egyházközség ......................................................................................... 59 

Kispest-Wekerletelepi Református Egyházközség ....................................................................... 61 

1929 ................................................................................................................................................... 64 

Nagytétényi Református Egyházközség ....................................................................................... 64 

Rákosfalvai Református Egyházközség ........................................................................................ 66 

Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség ............................................................. 68 

1930 ................................................................................................................................................... 71 

Kelenföldi Református Egyházközség .......................................................................................... 71 

1933 ................................................................................................................................................... 74 

Baross téri Református Egyházközség .......................................................................................... 74 

Angyalföldi Református Egyházközség ........................................................................................ 76 

Csepel-Központi Református Egyházközség ................................................................................ 79 

1934 ................................................................................................................................................... 82 



101102/00642 
 

3 
 

Rákoshegyi Református Egyházközség ........................................................................................ 82 

1935 ................................................................................................................................................... 84 

Budahegyvidéki Református Egyházközség ................................................................................. 84 

Nagyvárad téri Református Egyházközség ................................................................................... 86 

1936 ................................................................................................................................................... 91 

Árpádföldi Református Egyházközség .......................................................................................... 91 

Pestszentlőrinc-Ganzkertvárosi Református Egyházközség ........................................................ 93 

Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség ........................................................................ 95 

1938 ................................................................................................................................................... 97 

Külső-Üllői úti Református Egyházközség .................................................................................... 97 

1939 ................................................................................................................................................... 98 

Mátyásföldi Református Egyházközség ....................................................................................... 98 

Pasaréti Református Egyházközség ............................................................................................ 101 

Pesthidegkúti Református Egyházközség................................................................................... 105 

1940 ................................................................................................................................................. 107 

Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség ........................................................................... 107 

Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Református Egyházközség ....................................................... 109 

Pozsonyi Úti Református Egyházközség ..................................................................................... 111 

Szabadság téri Református Egyházközség ................................................................................. 115 

Pesterzsébet – Klapka téri Református Egyházközség .............................................................. 119 

1941 ................................................................................................................................................. 122 

Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség................................................................... 122 

Csillaghegyi Református Egyházközség ...................................................................................... 123 

Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség ....................................................................... 125 

Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református Egyházközség ........................................................... 128 

1942 ................................................................................................................................................. 131 

Pestszentlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség ............................................... 131 

1943 ................................................................................................................................................. 133 

KIE-székház .................................................................................................................................. 133 

1944 ................................................................................................................................................. 136 

Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség MÁV-telep ................................................... 136 

Irodalomjegyzék ........................................................................................................................ 139 

Ábrajegyzék .............................................................................................................................. 143 

 

 



101102/00642 
 

4 
 

 

Előszó 
 

Albertirsa, Pasarét, Szabadság tér. Az albertirsai református templomot nagyapám, dr. Kovács 

Sándor építette 1941-ben, s ő volt egyben e gyülekezet első választott lelkipásztora is, aki 

aztán több évtizeddel később erről a szolgálati helyről ment nyugdíjba. A pasaréti templom – 

amely 1939-ben lett felszentelve – volt gyermekségem színtere, s itt konfirmáltam 1984-ben. 

Majd 1994-ben a Szabadság téri Református Egyházközségbe kerültem, mint lelkészfeleség, 

amelynek Hazatérés Templomát 1940-ben szentelték fel. Míg az albertirsai eklektikus 

stílusjegyeket hordozó, addig a pasaréti kívül-belül Bauhaus ihletettségű, a Szabadság téri 

templom pedig megosztott: homlokzata és tömegképzése Bauhaus, de a templomtér díszítő 

motívumai egyértelműen a népi szecessziót, azaz az úgynevezett „magyaros” stílust idézik.  

A három, majdnem egy idős épületet látszólag vajmi kevés köti össze, ugyanakkor, ha 

megvizsgáljuk a magyar történelmi, egyháztörténeti és várostörténeti összefüggéseiket, - erre 

tesz kísérletet az alábbi írásom - akkor egyértelművé lesz a közös sors, identitás és vallási 

meggyőződés. Mindannyian egy mérhetetlen veszteségeket megélt, lelkileg és erkölcsileg is 

megtört, majd újjászületett, és a „magyar vallást” képviselő egyház követeivé váltak a 

világvárossá váló Budapesten. 

Számomra ezek a templomok a magyar élniakarás szimbólumai, melyek nem politikai 

hitvallásként, hanem az Istentől nyert életösztön tudatos kiteljesedéseként hirdették: „Nem, 

nem, soha!”  

A fent említett személyes vonatkozások már eddig is elegendő személyes indíttatást és egyben 

nélkülözhetetlen belső motivációt adtak volna értekezésem megírásához, amikor egy családi 

körben vejemmel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy unokám apai üknagyapja az a Dr. 

Kováts J. István, aki a „Magyar református templomok” című, 1942-ben megjelent kötet 

főszerkesztője volt, mely könyv munkám során a legfontosabb forrásanyagommá vált. 

Bízom abban, hogy sikerült ennek az egyháztörténeti szempontból is kiemelt jelentőségű 

időszaknak méltó emléket állítani. Templomépítő eleink áldott emléke előtti tisztelgésemmel 

a jövő nemzedékének figyelmét kívánom felhívni az egyházhoz tartozás nemzetmegtartó és 

emberséget adó voltára. 
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szakmai segítségnyújtásért és a támogatásért 

kiemelten Horváth Edinának a Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti Csoportja 

tagjának, valamint Fabó Beának (BVE) és Arlett Annamáriának (BVE) adatközlőknek; 

Horváth Erzsébet egyetemi tanárnak, tanszékvezetőnek (KRE HTK) és Kánási Szabolcs 

levéltárosnak (RZSL); 

Nt. Regius Judit ELB koordinátornak (ORGYT) 

Krähling János egyetemi tanárnak, tanszékvezetőnek (BME); 

Vukoszávlyev Zorán egyetemi docensnek (BME);  

Nt. Szloboda József és Nt. Illés Dávid espereseknek.  

Köszönöm Gál-Hevér Dominika és Gál Szabolcs építészmérnököknek a templomalaprajzok 

felhasználásának engedélyezését. 

 

Bevezetés 
 

Tanulmányomban Nagy-Budapesten, a két világháború közötti korszak egyházi építkezéseit 

vizsgálom, azok egyház-, és gyülekezettörténeti, valamint építészettörténeti vonatkozásai 

alapján, építészetelméleti és kulturális (nemzeti, regionális és felekezeti) indentitásvállalási 

szempontokból. Kutatásom célja, hogy a vizsgálatom tárgyát képező templomok 

kialakításában (ezen belül: a megfogalmazott építészeti programokban, a felépült templomok 

stílusjegyeiben, téralakításában) elemezzem a vallásos közgondolkodást meghatározó 

teológiai irányzatok tükröződését, továbbá a nemzeti, illetve regionális identitás 

kifejeződését. Külön hangsúlyt szeretnék helyezni a közösségi építkezések példamutató 

jellegére értékteremtés szempontjából.  

Mindezek érdekében sorra veszem az egyház életét alapvetően befolyásoló dogmatikai 

irányzatokat a közéleti szerepvállalás, egyházszervezés, gyülekezetépítés szempontjából. 

Bemutatom a magyar történelem sorsfordító eseményeit, társadalmi folyamatait, amelyek 

szintén döntő hatással voltak az egyház ezen időszakára. 

Az épületek ismertetésekor nemcsak templomokról, hanem imaházakról, prédikáló helyekről 

is írok, azaz minden istentiszteleti célra felszentelt helyről. De csak azokat veszem számba, 
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melyeknek felszentelési dátuma 1920 és 1945 közé esik, ezért nem szerepelnek a feldolgozott 

anyagban azok az épületek, melyeket korábban már felszenteltek, de ebben az időszakban – 

akár jelentősen is – átalakítottak, bővítettek; továbbá azok sem, melyeknek az építése, 

kialakítása elkezdődött, de 1945-ig nem készültek el; mint ahogy azok sem, amelyeket ugyan 

istentiszteleti célú helyiségekként használtak, de nem az egyház tulajdonát képezték, csak 

bérlemények voltak. Ugyanakkor azon építményeket is belevettük a felsorolásba, amelyek 

eredetileg nem vallási célból lettek emelve, - némelyikük mulató vagy éppen kocsma volt – de 

az átépítésüket követően megszentelt hellyé váltak. 

Ezen keretek kapcsán csak egy kivételt teszek, ez pedig a Szeghalmy Bálint által tervezett 

Pesterzsébet-Klapka téri templom, amelynek ezen idő alatt csak az altemploma készült el, azt 

használta a gyülekezet templomként egészen 2019-ig, amikoris végre befejeződhetett az 

építkezés. S természetesen nem hagyhattam ki a sorból az 1927-ben felszentelt, de 1944-ben 

a harcok során megsemmisült Pestszentimrei templomot, csak úgy, mint az 1944-ben épült 

KIE székházat és templomot, melyet a világháborút követően az állam a színművészeti 

főiskolának adott, s jelenleg is az Ódry színpad üzemel benne. Így mindösszesen 38 épületet 

mutatok be. 

Az egyes templomok megnevezésekor a mindennapokban használt közegyházi elnevezéseket 

alkalmazom (például a Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség temploma esetén a 

megnevezés: Angyalföld). 

Absztrakt 
 

Noha a Nagy Háború veszteségei, a Monarchia összeomlása, és a vörös kommün pusztítása 

után a trianoni országcsonkítás traumája a magyar református egyház számára is válságos 

helyzetet eredményezett, mégis az ezt követő két és fél évtized – a rendkívül nehéz társadalmi, 

gazdasági környezet ellenére is - páratlanul gazdag időszaknak számít a hazai reformátusság 

életében. Különösen igaz ez Nagy-Budapest – akkor: a székesfőváros és a hozzá kapcsolódó 

települések – egyházközség-alapítási és templomépítési „lázára”. 

Trianon után a Magyarországi Református Egyház elveszítette híveinek egyharmadát, 

egyházközségeinek közel felét, oktatási intézményeinek harmadát, és eredeti területi 

szervezettsége lényegileg megszűnt. De ezen időszak próbatételei mellett - ezekkel 
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összefüggően - két jelentős változást hozó (egyrészt dogmatikai, másrészt 

gyülekezetszervezési) folyamat is zajlott az egyház életében, amelyek végeredményben 

megújhodást és felvirágzást eredményeztek. 

A reformátusság számára komoly belső megrendülést okozott az úgynevezett „teológiai 

liberalizmussal” szembeni ellenérzésekből fakadó erkölcsi válság. Ez a teológiai irányzat a 

dualizmus idején nyert egyre nagyobb teret, majd a közvélekedés – nem teljesen alaptalanul 

- a kommün eszmeiségével hozta párhuzamba. Ezzel szemben, mintegy az „ébredési 

mozgalmak” egyikeként bontakozott ki a 20-as évek elejétől a „történelmi kálvinizmus”, 

amelynek princípiumait Abraham Kuyper holland teológus fogalmazta meg elsőként.   

Erdélyben Makkai Sándor, Magyarországon pedig Sebestyén Jenő és Csikesz Sándor egyetemi 

tanárok lettek ezen irányzat vezéralakjai, ugyanakkor a korszak kiemelkedő tekintélyű 

egyházkormányzója, Ravasz László is azonosult vele. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a két 

világháború közötti időszak lelki megújulása és gazdag szellemi teljesítménye egyértelműen 

ennek a dogmatikai irányvonalnak köszönhető, s mindez lenyomatként 

templomépítészetünkben is visszatükröződik. 

Rendkívüli feladatnak bizonyult az egyház számára az összeomlás után országosan, de 

különösen is Budapesten kialakult szociális válsághelyzet megoldása. A megszállt, illetve 

elcsatolt országrészekből özönlő több százezer menekült nagy része a fővárosba érkezett, s 

noha volt rá törekvés, hogy nagyobb vidéki városok is fogadjanak be közülük, mégis 

Budapesten és annak környékén maradtak a legtöbben. Ők, annak ellenére, hogy eleinte 

rendkívül nehéz életkörülmények között éltek, igyekeztek gyökereiket megőrizni, s minél 

szorosabb kapcsolatban maradni egykori földijeikkel. Ennek érdekében tájegységenként saját 

egyesületeket, önsegélyező köröket hoztak létre, de legalább ennyire fontos volt számukra, 

hogy felekezeti hovatartozásuk szerinti gyülekezetekbe tömörülhessenek. Meg kell említeni, 

hogy a menekültek támogatásában nélkülözhetetlen segítséget nyújtott - a hazai állami, és 

egyházi szervezetek mellett - a holland református egyház is, építkezések támogatása, 

pénzsegélyek, gyermeküdültetés, ösztöndíjak, szociális-egészségügyi intézmények 

fenntartása révén.  

Az ebben az időszakban létrejött új egyházközségeket részben tehát egykori optánsok 

alapították, részben pedig a fővárosba és környékére újonnan betelepülő hívek. Ők 
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gyülekezeteik megerősödésével templomépítésbe kezdhettek, mely során olyan lelki otthont 

kívántak teremteni közösségeik számára, amely erősítheti összetartozásukat, mind 

kegyességi, mind nemzeti hovatartozásukat illetőleg. Ezt az akkori közegyház mellett a főváros 

is kiemelt anyagi támogatásban részesítette, s így épülhetett fel – egyedülálló egyház-, és 

építészettörténeti teljesítményként – több tucat új templom és imaház.  

A társadalmi megújulás részeként a korabeli építészetben is új stílusirányzatok jelentek meg. 

A még mindig jelenlévő, és konzervatív gondolkodást megtestesítő historizmus-eklektika – 

vagy akkori elnevezéssel a stílusválogatás – mellett megjelent az úgynevezett új építészet, 

avagy modernizmus. Ez radikális szakítást jelentett minden addig ismert formanyelvvel, új 

technológiák alkalmazását és világnézetében – jellemzően - az internacionalizmust hirdette. 

Emellett és némileg ezzel szemben bontakozott ki a világháború előtt már szárnyra kapó népi 

(szecessziós) irányzat, az úgynevezett „magyaros” stílus. Ez az identitáskereső-, erősítő 

törekvés történelmi hagyományainkra támaszkodott a tömegképzésben, anyaghasználatban 

és formavilágban, amellett, hogy szintén használt korszerű szerkezeti megoldásokat. A 

„magyar vallást” képviselő, megújuló lelkiségű református egyház különösen is magáénak 

érezte ezt az arculatot. 

Teológiai liberalizmus 
 

Noha építészként írom ezt a tanulmányt, de az egyházelméleti és dogmatika-történeti 

aspektusokat sem hagyhatom figyelmen kívül az előzmények számbavétele során. Az egyes 

teológiai, dogmatikai irányzatokat mindig is befolyásolták világi eszmei áramlatok, uralkodó, 

vagy épp feltörekvő ideológiák. S ezek aztán az egyház életére nézve is komoly 

következményekkel jártak: segíthették, vagy éppen gátolhatták a missziós tevékenységeket, a 

gyülekezetépítést, s ezzel együtt a templomépítést is. Ha a közelmúltunkra gondolunk, a 

kommunizmus több évtizedes elnyomására, kategorikusan ateista rendszerére, akkor ez 

teljesen nyilvánvaló. De ha a XIX. század végét vizsgáljuk, akkor a politikai berendezkedés 

önmagában nem gátolta volna az egyház – azon belül a protestáns egyházak – fejlődését, 

mégis a korban uralkodóvá váló, nyugat-európai filozófusok és teológusok által megalapozott 

szellemi irányzatok olyannyira meghatározó – sok szempontból destruktív - hatással voltak a 

hazai vallástudományra is, azon belül is a teológiai oktatás központjaira, amely manapság 

még egy laikus hívő számára is megütköztetőnek tűnhet. A teológiai liberalizmusról azért is 
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kell beszélnünk, hogy egyértelműsíteni tudjuk: miért nem a dualizmus gazdasági 

felvirágzásában, fővárosunk egyik leginkább gyarapodó időszakában épültek jelentős 

számban a templomaink; mi volt a korszakot jellemző lelki elsivárosodás oka; miként juthatott 

az egyház – illetve annak jónéhány képviselője - arra az erkölcsi mélypontra, hogy a 

Tanácsköztársaságot és a vörösterrort igazolja; miért volt szükség mindezek után egy teológiai 

megújulásra és lelki újjászületésre, amelyből aztán a templomépítő mozgalom is 

kivirágozhatott. 

A teológiai liberalizmus legvégső gyökerei az ember ’legyetek olyan, mint Isten’ ősvágyában 

vannak – állítja Márkus Jenő teológiai tanár „A liberális szellem a református egyházban” című 

könyvében, melyet tanulmányom ezen fejezetének egyik alapjául használtam.1  Ez az a 

filozófiai eszmeáramlat, amely az embert, mint teremtményt egyre inkább egy szintre kívánta 

emelni a teremtő Istennel. „Az alázatos, bűnét látó, az Isten előtt meghódoló ember helyére 

a liberalizmusban az istenit valamiképpen magában hordozó ember lép, aki végső 

eredményként magából rajzolja meg élete, üdvössége körvonalait és magából hint ’fényt’ a 

környező világra.2” Ezen teológia gondolatrendszer egészen új módszerrel közelít a írott 

Igéhez, a Bibliához, mégpedig az úgynevezett tudományos kritikai módszerrel, ami mindent a 

tudomány, a históriai-filológiai kutatás eredményei szempontjából értékel.3 A Bibliát nem 

Isten megmásíthatatlan kijelentésének, hanem szabadon kritizálható emberi alkotásnak 

tartja. Ez az alapállás pedig a következő további gondolatokhoz vezet: 

- a transzcendenst azonosítja az immanenssel, azaz a teremtőt a teremtménnyel, s 

ezáltal a teológiát vallástudománnyá degradálja 4 

- objektív életigazságokat nem ismer, így a hitvallások időtálló voltát is tagadja, s ezzel 

együtt az egyház dogmatikai alapját kérdőjelezi meg5 

- Jézust nem ismeri el Krisztusnak, azaz megváltónak, csak az eszmetörténeti fejlődés 

egyik stációjának6 

 
1 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 3. oldal 
2 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 8. oldal 
3 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 8. oldal 
4 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 40. oldal 
5 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 48-50. oldal 
6 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 52. oldal 
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Bibliakritikájának eredménye pedig a bibliai csodatételek, sőt azon belül a legnagyobb 

csodának, Jézus feltámadásának tagadása volt. A liberális teológusok a Szentírás ezen 

részleteit csak emberi túlzásnak, érzéki csalódásnak, vagy későbbi betoldásnak tartották.7  

Mindemellett a keresztyén értékközösséget a hagyományaiban is támadta a liberális felfogás 

- szimbólumai elvetésével, a nagy egyházi tanítók méltatlan kritizálásával.  Joggal merülhetett 

fel ezek után, – nemcsak a kor a jámbor hívőjében – voltaképpen mit is tanít a keresztyén 

vallás, mi értelme van a gyülekezeti közösséghez tartozásnak, s mi szükség van egyáltalán 

egyházra, templomra…  

Az egyház gyengítése annak nemzetmegtartó munkáját is aláásta, s a magát „Ige egyházának”, 

nemzeti identitáserősítő, történelmi szabadságharcos hagyatéka révén „magyar vallásnak” 

tekintő református egyház és reformátusság képtelennek bizonyult küldetése betöltésére. „A 

XIX. század második felének túlzottan szabadelvű irányzata azzal a szomorú eredménnyel is 

jár, hogy a század vége felé százezrével kerekedik föl a magyarság és vándorol tengeren 

túlra.”8 

Meg kell jegyeznünk, és erre Márkus Jenő is több helyen utal könyvében, hogy ezen liberális 

irányzatot követő teológusok legtöbbje egyben magát baloldali gondolkodásúnak is tartotta, 

és jellemzően a fővárosi Teológiai Akadémia szellemi holdudvarához tartozott. Hatásuk a 

közgondolkodásban is meghatározó volt, s talán ennek tudható be, hogy ebben az időszakban 

„sok felekezeti iskolát ajánlottak fel az államnak: a világháborút megelőző 20 évben a 

református elemi népiskolák száma több mint félezerrel (a református iskolák 23%-a!) 

csökkent. Ebben közrejátszott a gyülekezetek és iskolák anyagi helyzete, de a liberális politikai 

törekvések is, tudniillik, hogy a magyar államnak minél nagyobb teret kell elfoglalnia az oktatás 

terén.”9 Az előbb idézett Csűrös András Jakab a korszakról szólva dolgozatában azt is 

megjegyzi, hogy „a kegyességi élet lappangott, a templomkerülők száma magas volt. Ez nem 

volt elszigetelt jelenség, hiszen a német protestantizmusban ugyanez a folyamat zajlott. 

Ugyanez figyelhető meg a hazai katolicizmusnál is, tehát egy általános vallási hanyatlás 

jellemezte a korszakot.”10 

 
7 Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban 67-86. oldal 
 
8 Kovács J. István: Magyar református templomok; Athenaeum, Budapest, 1942. 10. oldal 
9 Csűrös András Jakab: Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején 23. oldal 
10 Csűrös András Jakab: Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején 23. oldal 
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Ladányi Sándor a dualizmust áttekintő tanulmányában hasonlóan értékeli a református 

egyház helyzetét és szerepét, mely „a 19. század végétől egyre jobban beépült az államrendbe, 

a lelki élet ugyanakkor egyre sivárabb lett, s a jelentkező társadalmi és gazdasági problémákra 

a korábbi évszázadokban a néppel összeforrott egyház egyre érzéketlenebbé vált.”11  

Noha a reformáció kezdetén is alapvető kérügmának számított a krisztusi életigazság szociális 

társadalmi igazságként történő hirdetése, s a református papság egy része közre is működött 

gyülekezetével olyan programokban, (például hangyaszövetkezeti mozgalom, népkönyvtárak, 

olvasóegyletek működtetése, gazdálkodási tanfolyamok szervezése stb.) mely a szegénység 

felszámolását célozta, de az iparosodással gyökérvesztetté vált agrárploretariátus egyházba 

integrálására  már teljességgel képtelennek mutatkoztak. Ez különösen a fővárosban és 

környékén vált egyértelművé: „Bár a budapesti református parókiás körök száma növekedett 

(kettőről hatra), és a gomba módra szaporodó Pest környéki településeken sorra alakultak a 

református egyházközségek, de az ide települő munkásemberek, ha egyáltalán kerestek is az 

egyházaknál támaszt, problémáikra megoldást – különösen az ipari fellendülést követő 

gazdasági válságok idején – általában nem találtak. Ezekre a helyzetekre az egyház – más 

egyházakhoz hasonlóan – nem volt felkészülve.”12 

Általánosságban kijelenthető az is, hogy a liberális teológia idegenkedett a hitélet és a közélet 

összekapcsolásától, melynek oka az evangéliumi alapvetés hiánya volt, beleértve annak 

szociális tanítását. Később ezért is mutatkoztak kritikátlanul nyitottnak a kommün törekvései 

kiszolgálására.  

Vörösterror az egyházban 
 

A lelki kiüresedés korszakában, a világháborús összeomlás árnyékában, az egész magyar 

társadalmat készületlenül érte a kommunista agitációs propaganda, az abból következő 

agresszió és a nyíltan nemzet- és keresztényellenes indulat. Évszázados távlatból 

visszatekintve is nehezen érthető és magyarázható, miért és hogyan válhatott a református 

egyház egy része, illetve annak egyes mértékadó képviselője, ezen rendszer támogatójává. 

Mindenesetre azért, hogy lássuk milyen mélységből kellett felemelkednie, erkölcsileg 

 
11 Ladányi Sándor: Magyarország a XX. században, VI. fejezet; A református egyház (1867–1918); Babits Kiadó 
Szekszárd, 1996-2000, 310. oldal 
12 Ladányi Sándor: Magyarország a XX. században, VI. fejezet; A református egyház (1867–1918); Babits Kiadó, 
Szekszárd, 1996-2000. 310. oldal 
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megújulnia az egyháznak úgy, hogy aztán egy gyümölcsöző gyülekezet-, és templomépítő 

korszak érkezhessen el, röviden tekintsük át kommünbeli korszakát. Ezen fejezet megírásában 

nagy segítségemre volt Csűrös András Jakab „Református egyházi élet a Tanácsköztársaság 

idején” című doktori értekezése, melynek egyes hivatkozásait magam is átvettem. 

Tisza István miniszterelnök, tiszántúli református főgondnok reformáció napján történt 

meggyilkolása után két héttel, 1918. november 15-én már tanácskozást tartottak a Pesti 

Református Egyházmegye lelkészei, valamint a budapesti teológia tanárai, s az egyes 

forradalmi tanácsok mintájára megalakították az úgynevezett Országos Református 

Forradalmi Tanácsot, Haypál Benő budai lelkész vezetésével. Ez nem mást jelentett, mint azt, 

hogy: „a reformátusságban aktivizálódott a szabadkőművesek nagy csoportja. Hiszen Haypál 

Benő, Jánosi Zoltán, Zoványi Jenő, Juhász Nagy Sándor, de még maga Baltazár Dezső püspök 

is szabadkőművesek voltak.”13 S ha lehetett is bármilyen illúziója a korábban politikai-szociális 

változást sürgetőknek, a „forradalmi hevület” valódi arca igen korán lelepleződött.  Még a 

kommunista hatalomátvételt megelőzően az új földtörvény az egyházakat sújtotta leginkább, 

hiszen „kevesebb maradhatott a kezükben, mint egy állampolgárnak.” A másik nyilvánvalóan 

egyházellenes intézkedés a vallásoktatás fakultatívvá tétele lett.14 Ezen intézkedések már 

ekkor is együtt jártak egyházi személyek elleni atrocitással, Tengely Adrienn összesítése 

kétszáz esetről tesz említést az őszirózsás forradalom idejéből15. Nem véletlenül a Református 

Szemle az Országos Református Forradalmi Tanács megalakulását kemény kritikával illette, 

miszerint annak tagjai összekeverték a „reformokat” a „reformációval”. 16 

Meg kell említeni, hogy a református egyházon belül - a forradalmat támogató vonulattal 

szemben - szerveződött az ellenállás is, melynek fő eseménye a felekezetközi Országos 

Lelkészszövetség megalakulása volt.17 A Tanácsköztársaság azonban félresöpörve minden 

szembeszegülést, az összes olyan antiklerikális egyházpolitikai intézkedését haladéktalanul 

bevezette, amelytől a megelőző hónapokban az egyházak tartottak. Nem csodálkozhatunk 

ezen, hisz a kommunisták számára az eszme maga volt a vallás-pótlék, a kiválasztott nép pedig 

 
13 Bartha Tibor – Makkai László főszerk.: Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház 1867 és 1978 
közötti történetéből. Studia et Acta Ecclesiastica. V. kötet. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya, Budapest, 1983. 
14 1 Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992. História – MTA 
Történettudományi Intézete, Budapest, 1993. I. kötet 538.o. 
15 Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában. 23-33.o. Líceum, Eger, 2011. 
16 Református Szemle, 1918. december 6. 42. sz. 437–442.o. 
17 Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában. 23-33.o. Líceum, Eger, 2011. 
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a proletariátus, a végső cél tehát a keresztény-keresztyén egyházak megsemmisítése volt. A 

hittanoktatást ettől kezdve még lehetőségként sem hagyták meg, egyszerűen betiltották, s 

helyette – többek közt - az Internacionálé tanítása lett kötelező. 

A Vallásügyi Likvidáló Hivatal 

A kommün idején Kunfi Zsigmond miniszter egyik első rendelete (március 29.) határozott a 

nevelési és oktatási intézmények államosításáról. Ezt követően pedig más egyházi 

intézményekre, épületekre, egyesületekre, alapítványokra is rátette kezét a 

Tanácsköztársaság, ennek végrehajtására jött létre az úgynevezett Vallásügyi Likvidáló Hivatal 

országos szervezete és annak megyei kirendeltségei. Egy április 25-én megjelent rendelet 

szerint a kiküldött likvidáló bizottságok elvehetettek minden ingó és ingatlan vagyont az 

egyházközségektől, kivéve a templomot és bizonyos kegytárgyakat.18 A likvidálás során a 

biztosok önmaguknak is eltehettek a lefoglalt értékekből, s ezt egy ideig „hivatalos formában” 

is csinálhatták, hiszen a Forradalmi Kormányzótanács szerint a lefoglalások után 20% jutalom 

járt.19 A parókiák sem maradhattak egyházi tulajdonban, de az általános lakásszabályok 

keretében a lelkészek továbbra is ott lakhattak. 20 

A terror 

A Tanácsköztársaság vezetői és különítményesei - a lenini utat járva, miszerint „a forradalom 

elképzelhetetlen terror nélkül” - természetesnek tartották, hogy hatalmukat minél 

megfélemlítőbb módon demonstrálják. Nehéz megbecsülni a vörösterror áldozatainak hiteles 

számát; Váry Albert ügyész ezt 590 főben határozta meg21, amihez annyit mindenképpen 

hozzáfűzhetünk, hogy – amiként a mondás tartja - „a bűn kategóriája, mihelyt összefonódik az 

állammal, tömegmészárlást jelent.” Ezen kívül felsorolni is nehéz az atrocitások hosszú sorát - 

fenyegetések, rablások, verések, zaklatások, bebörtönzések, túszejtések – melyek sokszor a 

hitvalló kiállású lelkészeket, presbitereket, tanítókat érték. Az elvtársi propagandagépezet 

pedig gondoskodott róla, hogy minél többekhez eljussanak a vérengzésekről és 

bántalmazásokról szóló hírek. Erről a rettenetről mondotta Ravasz László: „…Ennek a 

 
18 Az egyházi vagyonok átvétele. In Tanácsköztársasági Törvénytár, II. kötet. 137–140. o. 
19 Gereben Ágnes: Egyház az ateista államban, 1917–1925 – Új dokumentumok az orosz ortodoxia és a 
bolsevizmus viszonyáról. PolgArt, Budapest, 2001. 43-44. o. 
20 Az egyházi vagyonok átvétele. In Tanácsköztársasági Törvénytár, II. kötet. 137. o. 
21 Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon. Váci Királyi Országos Fegyintézet Könyvnyomdája, 
Budapest, 1922. 
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gondolkozásnak egy irtózatos elbestializálódás lett az eredménye, s ahelyett, hogy előre 

haladtunk volna, visszamentünk tízezer évekkel az ősállapot felé. Fellobogott a földön a 

gyűlölet és a megtorlás lángja, eddig soha nem látott erővel, s elpusztította ennek a földnek 

egyetlen értékét: az emberi méltóságot.”22  

A kollaboráció 

Annak ellenére, hogy a fenti rémségeknek nyilvánvalóan tudatában voltak, mégis akadtak 

egyházi személyek, akik így vagy úgy, de igazolták ezt az embertelen rendszert. Az egyházi 

kollaborációnak számtalan formája volt: a szavakban megnyilvánuló hitelesítéstől kezdve, az 

uszításon át, a tanácsokban, a likvidáló bizottságokban, vagy a szakszervezetekben vállalt 

tagságig. A legdurvább eset dr. Gebra Pál egykori szemerke-kistamási református lelkipásztoré 

volt, akinek lelkészi jellege ugyan már a Tanácsköztársaság előtt megszűnt, de mint 

kommunista, állítólag 14 akasztásnál segédkezett.23  

Felelősségvállalás és igazságtétel 

A Tanácsköztársaság bukását követően a kommünben játszott kollaboráló szerepvállalásról 

két hivatalos egyházi értékelést elengedhetetlen felidéznünk: 

„…Nagyobbak voltak azonban erkölcsi veszteségeink. Lelkészeink, tanáraink és tanítóink 

között is akadt nem egy, aki esküjéről megfeledkezett, az egyház teljes felbomlását és új 

alapokra fektetésének szükségességét hirdette, sőt különálló szabad egyházközségek 

szervezését is munkába vette. Tanintézeteinkben megszűnt a hitoktatás, némely helyen éppen 

a vallástanár kezdeményezésére.”24  

„Nem a harcterek győztek le minket, mert míg kezünkben csillogott a fegyver, ellenség nem 

taposta ezt a földet. Nem az ágyúk kiáltották reánk a halált, hanem a mi eladott lelkünk. 

Behódoltunk az idegen eszméknek – és egyszerre hiábavalóvá lett a fegyver, néma az imádság 

– s gúny tárgya az erkölcs.”25  

 
22 Ravasz László: A szocializmus evangéliuma és az evangélium szocializmusa. Tisztviselőtelepi Református 
Missziói Egyház, Budapest, 1922. 12.o. 
23 DREL 138. Somogyi Református Egyházmegyeiratai b. Ügyviteli iratok, 1919. 134. doboz. 
24 Petri Elek, Dunamelléki Egyházkerületi Közgyűlés, Püspöki jelentés 4–5.o. 1919. november 8.  
25 Tollas Béla: Örök Ige. Elvégeztetett...? Kecskeméti Reformátusok Lapja, 1920. február 1. VI. évf. 5. sz.  
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Szinte példanélküli volt az egyházunk életében, amikor 1920 márciusában az illetékes 

budapesti református egyházközségek presbitériumai törölték tagjaik közül Garbai Sándort, 

Fényes Lászlót, Jászi Oszkárt és Kunfi Zsigmondot. Sor került a szabadkőművespáholy-tagság 

és a szociáldemokrata párttagság egyházi tisztségekkel és alkalmazással történő 

összeférhetetlennek nyilvánítására is.26  

Ami a Tanácsköztársaság bukását követő egyházi felelősségre vonást illeti: 163 református 

lelkészt, a református egyház alkalmazásában álló tanítót, kántortanítót, tanárt, igazgatót, 

teológiai tanárt és hallgatót ítéltek el, többnyire feddésre, rosszallásra, esetleg pénzbírságra, 

de voltak olyanok, akik elvesztették lelkészi-jellegüket, vagy állásukat. Akiket világi bírósági 

eljárásban ítéltek el, azokat az egyházi bíróság is elmarasztalta, kivált, ha 

bűncselekményekben való részvétel nyert bizonyítást. Az egyházi személyek kapcsán alapos 

vádként a kommunista eszmék melletti agitálás, s annak részeként a hittanoktatás 

megszüntetése melletti állásfoglalás merült fel leggyakrabban, de a helyi direktóriumhoz való 

csatlakozás, és a likvidálásokban történő részvétel is sokszor előfordult.27 Mindezen vádakkal 

szembeni mentegetőzés egyik jellegzetes példája „az egyház akciószabadságának biztosítása 

érdekében” történő együttműködés volt.  

A trianoni békediktátum következményei az egyházban 
 

A következő két fejezetben azokat a történelmi eseményeket és folyamatokat kívánom 

bemutatni, amelyek már közvetlen hatással voltak az egyház-, és gyülekezetszervezésre, s 

amelyek a későbbiekben új templomok építését tette szükségessé.  

A trianoni békediktátum, mely elvette hazánk területének kétharmadát, s minden harmadik 

magyar idegen fennhatóság alá került, szükségképpen kihatott az egyházak, így a 

Magyarországi Református Egyház életére is. Miután a magyar nemzeti önrendelkezés elveit 

felülíró gazdasági, katonai-stratégiai szempontok szerint vonták meg az új országhatárt, 

világosság vált, hogy a csonkítás súlyos következményeit az egyház sem kerülheti el, addigi 

területi szervezettsége lényegében megszűnt. 

 
26 Kálvinista Szemle, I. évf. 3. sz. 4. o. 1920. április 16. 
27 Csűrös András Jakab: Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy 
válságos időben; 2. sz. Összegző táblázat, KRE Hittudományi Kar Doktori Iskola; Budapest, 2017.  
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A Magyarországi Református Egyház 57 egyházmegyéjéből 19 teljes és 10 csonka maradt. 

2086 anyaegyházközsége 1010-re, lelkészeinek száma 2063-ról 1035-re csökkent. 1753 elemi 

népiskolájából 1118, 3215 tanítójából 2252 maradt az ország területén. Megmaradt az 

egyetlen polgári fiúiskolája, de a 9 polgári leányiskolájából 8, 3 tanítóképzőjéből 2, 7 

tanítónőképzőjéből 3, 27 gimnáziumából 18, 6 leány-középiskolájából 3 maradt csak meg. 

Megmaradt továbbá 3 jogakadémiája, mivel a máramarosszigeti Hódmezővásárhelyre 

költözött, és 4 teológiai akadémiájából 3, valamint a debreceni tudományegyetem 

hittudományi fakultása, amely állami intézmény volt, de református lelkészeket képzett.”28  A 

történelmi Magyarországon élő 2,6 millió református lélekkel szemben, az 1920. évi 

népszámláláskor Csonka-Magyarországon mindösszesen 1,6 millió református volt.29 

A magyar reformátusság életérzését jól tükrözi az Országos Református Lelkészegyesület 

lapjának 1920. június 12-én, közvetlenül a trianoni diktátum kihirdetését követő számában 

megjelent vezércikke: „A körülöttünk lappangó apró-cseprő nemzetek, kiket a történelem csak 

az árulások és királygyilkolások krónikájából ismer: ezek az állammá terjeszkedett ledér 

asszonyok csapodárságuk jutalmául megígértették az entente-hatalmakkal Magyarország 

fejét. Az entente-heródeseket megfogta az ígéret és idejében megjött bánatuk dacára is 

odaadtak bennünket a hóhérbárd alá. »Consummatum est«. »Elvégeztetett«. De azért 

feltámadunk. Elvégeztetett papíron a felosztásunk. Elvégeztetett tényleg is. A testünkön 

elvégezték a hentesmunkát. De a lelkünkön el nem végezhetik.”30  

A református egyház továbbra is a korábbi egység szellemében igyekezett cselekedni, mert a 

korabeli közegyházi gondolkodás bízott abban, hogy az államtól független egyházi 

közigazgatás eredeti formában megőrizhető lesz, ha a politikai helyzet konszolidálódik. S noha 

az állam és egyház szétválasztásának alkotmányos alapelve ezt éppen lehetővé is tette volna, 

de az utódállamok féltékenyen őrködtek területi integritásuk felett, még a látszatát is kerülve 

annak, hogy bármiféle engedményt tegyenek, mely a történelmi magyar vármegyerendszer 

örökségének továbbélését biztosíthatta volna. Ezen államok kormányai számára mindaz, ami 

a magyar felekezetek számára természetesnek tűnt, természetszerűleg utasították el, 

 
28 Ladányi Sándor: Magyarország a XX. században, II. kötet, VI. fejezet Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000. 364. 
o. 
29 Csohány János: Trianon és a magyar református egyház, Egyháztörténeti szemle 2012. 13. évfolyam 2. szám 
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 
30 Lelkészegyesület, 1920. 23-24. sz. (június 12.) 65-66. o. 
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melyben vagy a felekezeti hovatartozás jelentőségének hangsúlyozása (lásd Romániának az 

ortodox egyházat asszimilációs célokra felhasználó egyházpolitikája), vagy éppen annak 

degradálása (lásd Csehszlovákia liberális eredetű, nyíltan egyházellenes magatartása) is 

meghatározó szerepet játszott. 

A magyar református egyház autonómiáért folytatott küzdelme – csakúgy, mint az ezen 

időszakot megelőző négy évszázadban - identitásképző és erősítő elemévé vált, segítve 

magyarmentő küldetése vállalásában, lelki megtisztulásában és megújhodásában. 

 „A hit erősítése, a hazaszeretet, a magyarsághoz való hűségre buzdítás, az egyház melletti 

megmaradás a megszállt területeken, a magyarság önazonossága megtartásának mentsvára 

is volt. A hivatalos egyház és különböző egyháztársadalmi mozgalmak, melyek mindinkább a 

belmissziót és a diakóniát, valamint a teológiai megújulást munkálták, (a második világháború 

végére) valósággal átformálták pozitív értelemben a magyar református egyház belső életét, 

nem csupán Csonka-Magyarországon, hanem az elszakított területek egyházaiban is.”31  

„Trianon árvái” – az optánsok 
 

A trianoni békediktátum az elcsatolt területek lakosságát az utódállamok kötelékébe utalta, 

de biztosította a jogot arra, hogy egyes személyek az előző, tehát a magyar 

állampolgárságukért optálhassanak. Hollósi Gábor történész tényszerűen állapítja meg, hogy 

az utódállamok ezt a lehetőséget kényszerként alkalmazták: az addigi tartózkodási helye 

elhagyására kényszerítettek mindenkit, aki nem tagadta meg magyarságát. „Elsősorban a 

magyar tisztviselőket utasították ki, majd azokat, akiknél megállapították, hogy tartózkodási 

helyük és születési helyük különbözik, végül pedig akik az elcsatolt területeken születtek, de 

ottani huzamosabb tartózkodásukat nem tudták igazolni. A kiutasítottakat az e célra 

összeállított menekültvonatokon toloncolták a magyar határra.” 32 

A menekülthullám azonban már korábban elindult. A hivatalos statisztikák szerint 1918 utolsó 

két hónapjában 57 ezer ember menekült az ország belső területeire, 1919-ben számuk 110 

ezer fő, 1920-ban pedig már 121 ezer. A magyar állam hivatalosan csak 1920 áprilisától kezdte 

 
31 Csohány János: Trianon és a magyar református egyház, Egyháztörténeti szemle 2012. 13. évfolyam 2. szám 
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 
32 Hollósi Gábor: Hontalanná lett honfitársak a Nagy Háború után. Az Országos Menekültügyi Hivatal működése 
Élet és Tudomány 2018/29. 905-907. o. 
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regisztrálni az országba menekülteket. Emiatt az 1924-ben kiadott menekültügyi 

zárójelentésben nem szerepelhettek azok, akik még a világháború alatt, majd azt követően, 

egészen 1920 áprilisáig illegálisan érkeztek az országba. Az 1920-ban életre hívott Országos 

Menekültügyi Hivatal által megállapított 350 ezer főnél a becslések szerint majd 80 ezer fővel 

többen, tehát összesen mintegy 430 ezren érkezhettek a trianoni Magyarország területére.33  

Az 5 utódállamra lebontva következőek az adatok: Romániából 222 ezren, Jugoszláviából 55 

ezren, Ausztriából 2 ezren, míg Csehszlovákiából közel 147 ezren települhettek át. 

Voltak, akiket feltétlenül be kellett fogadnia Magyarországnak, ezek közé tartoztak azok a 

családfők, akiknek a családtagjai már magyar területen tartózkodtak, a főiskolai hallgatók, de 

a magyarországi álláshelyük elfoglalása céljából érkező közszolgálati alkalmazottak is, valamint 

méltányossági alapon bárki, akit magyarként a megszállt területekről kiutasítottak, vagy 

ellehetetlenült az otthonmaradása. Kezdetben számukra átmeneti megoldás a segélyezés – 

élelmezés és közszükségleti cikkek formájában - lehetett, de a végső cél a menekültek lakáshoz 

és kisebb földbirtokhoz juttatása volt, valamint olyan munkaalkalmak teremtése, amelyek 

biztosítják számukra az elhelyezkedést. A menekülteket, önálló egzisztenciájukat 

megteremtve, az ország lakosságába kellett integrálni úgy, hogy az anyaország lakói számára 

egyértelművé váljon: „minden egyes menekült a magyarság mártírja”.34 

Mindenekelőtt a szálláskérdést kellett megoldani. Tömegszállásokat - főleg már 1919 

novemberétől - főként budapesti iskolákban rendeztek be, majd a Menekültügyi Hivatal 

menekülttelepeket is működtetett. A legjelentősebb az Auguszta-barakktelep volt, ahol 1920 

augusztusában 284 család lakott. Mivel 1921-ben havonta már nagyjából négyezer menekült 

érkezett, az elhelyezésükről már csak úgy lehetett gondoskodni, hogy vagonokban helyezték 

el őket. A menekültek elhelyezéséről részletes leírást olvashatunk Ablonczy Balázstól, mely jól 

tükrözi a majd félmilliós menekültáradatból fakadó feladatok nehézségeit: „Másrészt nem 

minden menekült volt vagonlakó is egyúttal. A vagonlakók, bár nyilván a menekülthullámnak 

a közvélemény számára legjobban megjeleníthető részét alkották, mindig is kisebbséget 

képeztek ebben a 350 ezres tömegben. Egyes becslések szerint nagyából 40-50 ezer fő fordult 

 
33 Ablonczy Balázs: Menekültek és menekültpolitika Magyarországon az első világháború alatt és után; 2016. 
november 21. https://www.trianon100.hu/blog-cikk/menekultek-es-menekultpolitika-magyarorszagon-az-elso-
vilaghaboru-alatt-es-utan 
34 Hollósi Gábor: Hontalanná lett honfitársak a Nagy Háború után. Az Országos Menekültügyi Hivatal működése 
Élet és Tudomány 2018/29. 905-907. o. 

https://www.trianon100.hu/blog-cikk/menekultek-es-menekultpolitika-magyarorszagon-az-elso-vilaghaboru-alatt-es-utan
https://www.trianon100.hu/blog-cikk/menekultek-es-menekultpolitika-magyarorszagon-az-elso-vilaghaboru-alatt-es-utan
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meg közülük a vagonokban, és 16 ezer főnél több egyszerre sosem élt ezeken a 

rendezőpályaudvarokon, mellékvágányokon félretolt vasúti kocsikban. A többiek más 

tömegszállásokon, hamar rosszhírűvé váló külvárosi barakktelepeken, volt kaszárnyákban 

helyezkedtek el. Részükre a húszas évek első felében állami támogatással beinduló telep- és 

házépítések jelentettek segítséget.”35  

A menekültek támogatására megmozdult a csonkahon lakossága is. A budapesti 

szállodatulajdonosok egy része kedvezményes árú szállást, a budapesti vendéglősök ingyenes, 

vagy kedvezményes árú reggelit, ebédet és vacsorát ajánlottak fel a menekültek javára, de 

maga a Hivatal is működtetett saját étkezdéket.36 

A kormányzat igyekezett a fővárost, mint a menekültek többségének célpontját, minél inkább 

tehermentesíteni már azzal, hogy a határmenti nagyvárosokban igyekezett megállítani a 

kocsikat, ott intézve a menekültek elhelyezését. De még így is Budapestre hárult a feladat 

oroszlánrésze, és kétségkívül a fővárosban és környékén lelt otthonra a legtöbb menekült. 

Fontos szólni a menekültek törekvéseiről is, melyek az anyaországba történő integrálódás 

mellett sajátos közösségeik egybetartását célozták. Számos egyesületet hoztak létre értékeik 

védelmére, érdekeik képviseletére, s döntően arra, hogy számontartsák egymást, egy szebb 

jövő ígéretének reményében, mely szülőföldjük vágyott hazatérését jelentette. Különböző 

kiadványok, emlékművek, ünnepi rítusok révén igyekeztek szervezeteik munkájában 

megjeleníteni az elveszített szülőföldet. A szűkebb pátria emlékének megőrzése, ápolása 

akkor bizonyult tartósnak, ha támaszkodhatott valamiféle etnoregionális öntudatra. Ez 

leginkább a székely, és részben a szepesi és gömöri diaszpóra lokálpatriotizmusában volt 

felfedezhető, köszönhetően annak, hogy a szülőfölddel való kapcsolat eleven maradt.  

A letelepedés, a lakhatás és megélhetés biztosítása mellett a lelki otthon megteremtése is 

nélkülözhetetlen szükséglete volt „Trianon árváinak”. A közösséghez tartozás igénye tehát 

nemcsak a tájegységenként szerveződő egyesületek kapcsán jelent meg, hanem a 

felekezetenkénti gyülekezetbe tagozódás révén is. Ugyanakkor szembesülniük kellett a 

 
35 Ablonczy Balázs: Menekültek és menekültpolitika Magyarországon az első világháború alatt és után; 2016. 
november 21. https://www.trianon100.hu/blog-cikk/menekultek-es-menekultpolitika-magyarorszagon-az-elso-
vilaghaboru-alatt-es-utan 
36 Hollósi Gábor: Hontalanná lett honfitársak a Nagy Háború után. Az Országos Menekültügyi Hivatal működése 
Élet és Tudomány 2018/29. 905-907. o. 
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hívőknek azzal, hogy Budapesten a folyamatosan alakuló és gyarapodó missziós köröknek 

nincs elég hitéleti célokat szolgáló helyszíne. Templomokat kell tehát építeni! 

Teológiai alapok 
 

A magyar építészettörténetben a protestáns templomépítészet különleges helyet foglal el. A 

korai reformáció időszakában, amikor a történelmi Magyarország lakosainak túlnyomó 

többsége az evangéliumi hitre tért, természetes volt, hogy az addigi templomaikat belsőleg 

átalakítva, saját liturgiájuknak megfelelően átrendezve használták tovább. Ezért az addig 

bevált archetípus helyett új templomfogalom igénye nem merült fel.  

 Később a törökuralom, az ellenreformáció, illetve az olyan császári döntések, mint az 

Explanatio Leopoldina (1691) vagy a Carolina Resolutio (1731) megnehezítették, vagy 

jószerével teljesen ellehetetlenítették új protestáns templomok építését. Ezen évszázadokban 

leginkább sövényfalú, vályogból vagy fából készült, „ideiglenes” vagy akár „szétszerelhető” 

(fatalpas) építményeket emeltek.37 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szintén ebben az időszakban megjelenő - erdélyi, 

Tisza-háti, felvidéki vagy éppen dél-dunántúli - kazettás mennyezetes templomaink, 

fatornyaikkal stílusteremtő alkotások voltak. Egyedülálló értéke a virágos reneszánsz ezen 

magyar változatának, hogy népi díszítőművészetünk formavilágát az Isten házában 

megjelenítve, magasművészetté nemesítette át. Mindemellett ezen templomok tömegaránya, 

anyaghasználata, táji megjelenése olyan páratlan harmóniát sugároz, mely csak a 

leggondosabban tervezett szakrális építmények sajátja világszerte. 

A Türelmi Rendelet (1781) és a protestánsokat megillető jogok visszaállításáról szóló 

törvénycikk (1791) újra lehetővé tette templomok építését. Évszázados elnyomatás után 

hirtelen templomok százai épülnek egy évtizeden belül. Ekkor sem volt kérdés, „milyen 

stílusban” épüljenek a templomok, természetszerűleg használták az akkor szokásos 

formanyelvet, az alaprajzi elrendezésben pedig a praktikus és a liturgikus szempontok 

összeegyeztetése volt a döntő.38 Ennek a korszaknak is kiemelkedő alkotásai vannak: 

 
37 Csekey Sándor: református templomok története a Dunamelléki Egyházkerületben in Kováts J. István: Magyar 
református templomok, 1-2. kötet; 69-96. o. Athenaeum, Budapest, 1942.  
38 Kováts J. István: Őseink templomszeretete in Kovács J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 10. 
o. Athenaeum, Budapest, 1942.  
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klasszicista stílusú, nagyterű alföldi templomaink a puritanizmus szellemiségét és az öntudatos 

kálvinizmust együttesen megjelenítve tekintélyes méltóságot sugároznak. 

Amint azt már korábban kifejtettük a XIX. század második felére jellemző liberális 

szabadelvűség nem kedvezett az egyház- és templomépítésnek. S szintén erre az időszakra 

tehető az építészetben a klasszikus stílustörténelem vége.  

Ezért aztán a XX. század elején, az addigi történelem legpusztítóbb háborúja után, amikor 

felmerült sokakban a templomépítés szándéka, két alapvető kérdésre kellett válaszolniuk az 

építtetőknek és az alkotóknak: mit is jelent a templom fogalma, és hogyan fejezzük ki mindezt 

építészeti eszközökkel. 

Az első kérdésre adandó válasz megfogalmazását döntően a teológusoktól várták, s ezzel 

foglalkozunk a következő három fejezetben. 

A történelmi kálvinizmus 
 

A XIX. század lelki kiüresedése, majd az I. világháborút követő összeomlás, a vörösterror, és a 

trianoni békediktátum után a református egyháznak a teológiai, missziói és szervezeti 

újjászületés lehetett az egyetlen útja.  

Az 1920-as évek elején induló, az egyház megújulását célzó „ébredési mozgalmakban” 

alapvetően két irányzatot különböztethetünk meg. Az egyik inkább egyesületi jelleggel 

„interkonfesszionális”, azaz felekezetközi, a másik viszont annál inkább „konfesszionális”, s ez 

az úgynevezett történelmi kálvinizmus, amelynek egyháztörténeti jelentősége a két 

világháború közötti időszakban vitathatatlanul kimagaslott, már csak az ezt képviselő vezető 

egyházi tisztségviselők miatt is. 

Ezen két vonulat között belső ellentétek alakultak ki, mert az „általános keresztyénnek” 

nevezett missziós csoportok a reformátusság hivatali kereteihez csak laza szálakkal kívántak 

kapcsolódni, mintegy egyesületi keresztyénséggé degradálva a történelmi egyházat. Ezzel 

szemben Ravasz László dunamelléki püspök kimondta, hogy „a belmisszió az egyház 

tevékenysége: önépítése egyének és intézmények által, hitvallása szellemében. Az 

interkonfesszionális misszió munkatársai, evangelizátorai mindenkor valamelyik élő 

gyülekezet konfesszionális, öntudatos, hitvalló tagjai legyenek.” Szállóigévé lett mondása 

szerint: „az egyházat missziósítani, a missziót egyháziasítani kell.” S ennek a missziónak az 
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egyik legfontosabb programja a magyar reformátusság java részét érintő szórványok 

gondozása lett.39 Mindennek a székesfőváros vonzáskörzetében lévő apró falvakból egy-két 

év leforgása alatt várossá duzzadó települések esetén különös jelentősége és értelme lett, 

főleg a templomépítések kapcsán. 

A történelmi kálvinizmusról külön is kell szólnunk. Hiszen annak – világnézete szerint - az élet 

számtalan területére volt mondanivalója, így meg kívánta reformálni a tudományos és a 

gyakorlati teológiát éppúgy, mint a szociális munkát, az oktatást, sőt a magyar közéletet is. 

 „Ezen igen tágan értelmezett feladatvállalásban alapvetően négy főbb munkaterületet lehet 

megkülönböztetni. Egyrészt a vallásos élet megújítását célozták katechetikai irodalom, 

hitépítő művek megjelentetésével, egyházi konferenciák szervezésével. Másrészt az egyházi 

élet teljes átalakítását kívánták annak érdekében, hogy az egyház egész közössége a maga 

társadalmi körülményei között a keresztyén egyén Istent dicsőítő kegyességét szolgálja. 

Harmadrészt világnézeti mozgalomként jelentkezett, olyan keresztyén életszemléletet 

hirdetve, mely Isten szuverenitása alá rendel valamennyi emberi élettevékenységet, ez alatt 

látja a történelmet és társadalmat. Negyedrészt éppen a korabeli kálvinizmus 

jellegnélküliségét kárhoztató kritika tükrében a református identitás tisztázását, újraépítését 

tűzte célul.”40 Építészettörténeti értelemben épp ez utóbbi, - azaz az identitáskeresés 

megnyilvánulásai, illetve az identitás megjelenítése egy új stílusirányzat  által - bír számottevő 

hatással, hiszen mindazon építészetelméleti munkák, amelyek akár teológusok, akár 

művészettörténészek, vagy éppen építészek tollából ez idő tájt születtek, így vagy úgy, de ezen 

gondolatkörre reflektálnak.  

Kuyper 

A történelmi kálvinizmus, mint irányzat holland gyökerű, és szellemi atyja az az Abraham 

Kuyper (1837–1920), aki Hollandia miniszterelnöke volt 1901 és 1905 között. Teológusként és 

később politikusként legfőbb hivatásának az egyházi és közéleti liberalizmussal szembeni 

küzdelmet és a holland nemzeti identitás megerősítését tartotta. De Kuypernek (és 

 
39 Ladányi Sándor: Magyarország a XX. században, II. kötet, VI. fejezet; 364-367. o. Babits Kiadó, Szekszárd, 
1996-2000. 
40 Kovács György Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok PhD-
értekezés, Szeged, 2010 
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családjának) jelentős szerepe volt a magyar református egyház talpra állásában is, annak lelki 

megerősödésben, szellemi öntudatosodásában.  

Nagy hatású műve „A kálvinizmus lényege”, mely Magyarországon többször is megjelenhetett, 

külön, az ötödik fejezetében foglalkozik a kálvinizmus és a művészetek kapcsolatával, s benne 

az építészet szerepével.41  

Az egyház és a művészetek kapcsolatában három alapelvet fektetett le:  

-           az öntudat, mint világszemlélet, 

-           a formaszabadság, azaz a művészeti nyelvezet szabad megválasztása, 

-           a nemzeti irányzatok létjogosultsága. 

A művészeti alkotások értelmét – azon belül pedig kiváltképp az építőművészet által 

létrehozott templomokét - pedig a gyülekezeti istenimádat kifejeződéseként összegezte. 

Könyvében arra a kérdésre keresi többek között a választ, hogy a kálvinizmusnak miért nincs 

saját stílusa. Avagy úgy is feltehetjük a kérdést: létezik-e kálvinista művészet? Erre ő 

egyértelműen úgy felel, hogy „a kálvinizmusnak éppen a maga magasabbrendű alapelve 

folytán nem volt szabad ilyen saját külön művészi stílust kifejlesztenie. S e helyen az 

építőművészetet kell előtérbe állítanom, mivel a klasszikus művészetben éppúgy, mint az 

úgynevezett keresztyénben tulajdonképpen az építőművészet folytán jött napfényre az 

abszolút és mindent felölelő művészi munka.”42 Azaz pont az építészet területén kell 

legvilágosabban megmutatkoznia annak az öntudatnak, ami református hitvallásaink 

értelmében, Istennek lélekben és igazságban történő imádatát jelenti. Számára a reformáció 

feladata, hogy a vallást a maga istentiszteletével együtt az érzéki formából mindjobban és 

jobban kifejtse és szellemi úton felvirágoztassa. „A tisztán szellemi vallás az, amely egyik 

kezével elveszi ugyan a művésztől a maga specifikus vallásos művészetét, de másik kezével 

ezért neki kárpótlásul egy egész világot nyújt, amely a vallás lehelletétől van áthatva.”43 

 
41 Dr. Kuyper Ábrahám A kálvinizmus lényege; Ötödik felolvasás. A kálvinizmus és a művészetek. 152-191. o. 
Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részv.-társ., Budapest, 1922. 
42 Dr. Kuyper Ábrahám A kálvinizmus lényege; Ötödik felolvasás. A kálvinizmus és a művészetek. 158. o. Bethlen 
Gábor Irodalmi és Nyomdai Részv.-társ., Budapest, 1922. 
43 Dr. Kuyper Ábrahám A kálvinizmus lényege; Ötödik felolvasás. A kálvinizmus és a művészetek. 177. o. Bethlen 
Gábor Irodalmi és Nyomdai Részv.-társ., Budapest, 1922. 
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Összegezve tehát kálvinista művészeti irányzat nincs, helyette „csak” kálvinista művészek 

vannak.  

Ez pedig a formaszabadság lehetőségét kínálja minden kor alkotói számára. „A művészet 

megnyilvánulásaiban nem állhat fenn semminemű egység, csakis az, amelyet az örök Szépnek 

ihletése táplál, amely viszont a végtelennek forrásából árad felénk, minket pedig a végtelenhez 

emel fel. Ennélfogva semmiféle jellegzetes és mindent felölelő egyetemes művészi stílus nem 

jöhet létre másként, mint egy sajátságos ösztön hatása folytán, amely a végtelenből kiáradva, 

legbensőbb lényünkben működik; és mivel a vallás éppen abban különbözik az értelemtől, 

erkölcsiségtől és művészettől, hogy öntudatunkban a végtelennel való közösséget egyedül ő 

képes létrehozni, az a törekvés, hogy valami sajátos, a vallás elvével összefüggésben nem álló 

művészi stílus jöjjön létre, egyszerűen képtelenség.”44 Számára egyébként a kálvinizmus nem 

felekezeti kérdés, sokkal inkább „életirányzat”, melynek lényege a személyes Isten-kapcsolat, 

amely az élet minden területét alapvetően meghatározza, tehát a művészi ihlet forrása sem 

lehet más, csak az élő Isten.  

Így a hangok, formák, színek, a költői eszmék világa nem származhat máshonnan, csak Istentől, 

s csak az, aki az Ő képét hordozza, az ember érti meg és élvezheti azokat. Teremtettségi 

adottságaink különbözősége pedig nemcsak egyes emberi képességekben mutatkozik meg, 

hanem nemzeti sajátságainkban is. Ahogy az egyetemes emberi történelemhez is minden nép 

a saját talentumai szerint járult hozzá, azokat Isten kezéből elvéve, úgy művészi – építészeti - 

alkotások esetén is nemzeti formavilágát, kifejezőképességét, mint isteni adottságokat kell 

elfogadnunk. 

Holland-magyar kapcsolatok 

Kuyper legnagyobb hatással bíró tanítványa hazánkban Sebestyén Jenő, a rendszeres teológia 

professzora volt, s egyben ő volt az is, aki a nagy holland teológussal aktívan tartva a 

kapcsolatot, a két nemzet közötti több évszázados távlatú testvéri viszonyt tovább mélyítette 

és megújította. Részt vett Kuyper műveinek fordításában, közreműködött tanainak 

hirdetésében. „Református etika” című művében Kuyper fenti gondolataira rímelve 

fogalmazta meg azt, hogy a kálvinizmus és a magyar nemzet kapcsolatában „a kálvinizmus 

 
44 Dr. Kuyper Ábrahám A kálvinizmus lényege; Ötödik felolvasás. A kálvinizmus és a művészetek. 164. o. Bethlen 
Gábor Irodalmi és Nyomdai Részv.-társ., Budapest, 1922. 
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csodálatos módon találkozott nemzetünk szellemével, azt a kálvinizmus mindig a legerősebb 

öntudatra tudta ébreszteni, s ahányszor elgyengült, mindig a kálvinizmus ébresztette fel 

tehetetlenségéből. Így a magyar néplélek, ha többféle hangja is van, de alaphangja kálvinista 

színezetű, a kálvinizmus által zengett ki legjobban a történelemben.”45  

Kuyper maga többször járt Magyarországon, legutoljára 1916-ban, amikor leányai, Henriette 

és Johanna, egy holland hadikórházat vezettek diakonisszaként. Leányai, Henriette és Johanna 

mellett Katalin - még édesapjuk 1920-ban bekövetkezett halála után is - aktívan szívükön 

viselték a magyar ügyet.  A holland sajtóban is publikált, könyv formájában is megjelentetett 

élménybeszámolóik sikereként Magyarország felkerült a hollandok térképére, s ez nagyban 

hozzájárult hazánk külpolitikai elszigeteltségének megtöréséhez. Henriette és Johanna Kuyper 

gyermeküdültetési programot indítottak, melyben 1920 és 1928 között összesen 28 563 

magyar gyermek lakhatott holland nevelőszülőknél 10 hetes turnusokban. A magyar sajtóban 

nagy visszhangot váltott ki mindez, naponta adtak hírt a gyermekcsoportokról, s közölték a 

gyermekek leveleit. Több olyan alkotás – vers és kép – született, melyben magyar gyermekek 

anyjaként ábrázolták Vilma holland királynőt. A harmadik Kuyper-nővér, Katalin 1920-ban 

Hágában létrehozta a Református Gyermekétkeztetési Akciót, mely egy bizottság 

szervezésében gondoskodott több mint 1000 magyar gyermek ingyenes napi ellátásáról. 

Ennek egyetlen feltétele volt: a gyermekek az étkezések között vallásoktatásban részesültek. 

Már 1920 telén - Budapesten és környékén - 15 helyen kaptak a gyermekek ebédet, uzsonnát, 

fűtött napköziotthonban tanulhattak. Ezek a következő református egyházközségeknél, illetve 

missziói körökben és nagyságrendben valósultak meg: a fasori, a kőbányai, az angyalföldi, a 

külső-ferencvárosi és az erzsébetfalvai helyszíneken 100-100 fő; a külső-lipótvárosi missziói 

körben, a Bethesda kórházban, az újpesti, az óbudai, a rákosligeti, a Wekerle telepi és a 

rákosszentmihályi gyülekezeteknél 50-50 fő; a pestújhelyieknél 75 fő; a budai és a kelenföldi 

gyülekezetben 25-25 fő ellátásával. Összességében a program három éve alatt 6674 

gyermeket segítettek.4647 

 
45 Sebestyén Jenő: Református etika. 408-409.o. Iránytű Kiadó, Budapest-Gödöllő.  1993.  
 
46 Migráció, irodalom és identitás: A 'gyermekvonatok' Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik 
század első felében című konferencia beszámolója, ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszéke, 2018. 
47 Holland-magyar református kapcsolatok, a Budapest-csillaghegyi Református Egyházközség kiállítása, szerk: 
Millisits Máté, https://issuu.com/limar6/docs/holland_magyar_reformatus_kapcsolat 

https://issuu.com/limar6/docs/holland_magyar_reformatus_kapcsolat
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A Kuyper-család gyermekjóléti tevékenysége mellett – melyek gyülekezetépítő szerepe 

meghatározó jelentőségű volt az akkor formálódó új budapesti közösségek számára - a 

holland-magyar kapcsolatok erősítésében nagy szerepe volt még a reformáció századáig 

visszanyúló egyetemi ösztöndíjrendszer megújításának, az egyetemközti összeköttetésekben 

és díszdoktori címek adományozásában. Mély emberi kötődések csakúgy, mint kulturális és 

gazdasági kötelékek alakultak ki nemzeteink között. 

Mindezeknek a hatása az általunk vizsgált korszak építészetében is megmutatkozik: 

gondolhatunk itt akár tervező építészek személyére, templomépítési adományokra (budafoki, 

kelenföldi, Pozsonyi úti), vagy akár egyes térszervezési hagyományok átvételére. Ennek 

részleteire tanulmányunk későbbi fejezeteiben térünk majd ki. 

Ravasz László: A református templom48 
 

Dr. Ravasz László püspök írása teológiai alapvetésében a templom értelmét és szerepét az 

önmagát kijelentő Istenből vezeti le. A tökéletes Isten, aki senki által fel nem fogható, be nem 

fogadható, de Aki ki akarja jelenteni önmagát, hogy dicsőségét megjelentse és tükröztesse. Így 

Isten legelső imádásra és hálaadásra okot adó műve az Ő önkijelentése. Ebből a kijelentésből 

következett a teremtés, a váltság és az örök dicsőség. Az embert a saját képére és 

hasonlatosságára is azért teremtette, hogy a múlandó világban legyen ki megismerje, szeresse 

és imádja, azaz az emberben is saját dicsőségét láttassa. 

A Kijelentés történelmi rendje, a Szentírás, a testté lett Ige, Krisztus által létrehívott 

Anyaszentegyház feladata a kiválasztottaknak megmutatni Isten dicsőségét. Ravasz püspök 

templomfogalma így hangzik: "templomnak nevezzük azt az eszmei helyet, ahol Isten a maga 

dicsőségét azoknak, akik Őt imádják, megmutatja..." 49 

Ebből következően az első templomnak Ravasz László az egek egében színről színre Isten 

orcája előtt hódoló angyalok imádatát nevezi. Második templomnak az egész teremtett 

mindenséget tekinti, melynek feladata a Teremtő mennyei dicsőségének földi, jelképes 

visszatükrözése, az Istenben élő lények által. A harmadik templom az istenképű, halhatatlan 

 
48 Ravasz László: A református templom 1-4. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942.  
49 Ravasz László: A református templom 1. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
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lelkű emberé, amit Ő jelöl ki, ahogy tette Mózessel, amikor a sziklaüregbe állította, mert „arra 

volt elmenendő.” Az előző templomfogalommal egybehangzóan Ravasz szerint: "Ez a 

sziklaüreg, a kiválasztott kívánatos hely, ahol Isten dicsőségét kiváltképpen megláthatjuk: a 

templom."50 

A templom fogalmának biblikus alapvetésű tisztázását követően az istentisztelet fogalma kerül 

górcső alá: „istentiszteletnek nevezzük azt a találkozást, amikor a magát kijelentő Isten színe 

elé bocsátja az Őt imádni óhajtozó embert."51 Ez kétféle módon történhet: magányos és 

gyülekezeti istentiszteletként. Az előbbiben a belső szobájába megy be az istenkereső lélek, s 

Jézus ígérete szerint: "A te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté evangéliuma 

6. rész 1. vers) Az utóbbiban az egy szívvel, egy akarattal összegyűlők istenimádata egymás 

hite általi épülést és Isten szentlelkes jelenlétének megtapasztalását jelenti: "Ha ketten, vagy 

hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük." (Máté evangéliuma 18. rész 

20. vers) Ravasz püspök figyelmeztetését érdemes megszívlelni: "egyik a másikat nem 

pótolhatja, nem nyomhatja el, hanem mindegyik feltételezi, szüli és kiegészíti a másikat."52 

Az istentisztelet, mint közösségi cselekmény vonatkozásában a fentiekből következően nyer 

megállapítást, hogy az minden más találkozáshoz hasonlóan társalkodás formájában megy 

végbe. Isten és ember társalkodása ez: Isten elmondja tanácsait, érzéseit, végzéseit, a 

gyülekezet pedig hálát ad, magasztal, bűnbánatot tart, "köszön és kér, vall és hallelujáz."53 

"Ha az Istennel való ünnepélyes találkozás, amelyet istentiszteletnek nevezünk, láthatatlan, 

belső lelki találkozásnak emberi cselekményekben, emberi személyek által, tehát mintegy e 

világ anyagában való kifejezése, kell lennie egy olyan időnek és helynek, ahol és amikor ez a 

találkozás végbe megy. Az idő az ünnep, a hely a templom."54 

A templomnak nemcsak gyülekező, találkozóhely funkciója van, hanem elkülönítő hely, lelki 

menedék is a profán világtól, a hitetlenség közegéből. A kezdeti időkben ott emeltek hajlékot 

 
50 Ravasz László: A református templom 1. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
51 Ravasz László: A református templom 1. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
52 Ravasz László: A református templom 1. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
53 Ravasz László: A református templom 2. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
54 Ravasz László: A református templom 2. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
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Istennek, ahol már megjelent, illetve eme megjelenése dicsőségét az annak hordozójául 

választott tárgyak őrizték (pl. szövetségládája, kőtáblája). Azaz Isten jelenléte jelölte ki a 

helyet, s Isten jelenlétének bizonyságai különítették el a világtól, azaz vált szent hajlékká, Isten 

céljaira elkülönített, kiválasztott hellyé. A templom alapvetően gyülekezeti hajlék, s mint ilyen, 

befogadóképessége szerint is akkora kell legyen, amennyit élőszóval össze lehet fogni és le 

lehet kötni. A mindennapi élet középpontjában kell elhelyezkednie, az adott település(rész) 

közepén, de némileg elkülönülve a környező profán világi épületektől. Ravasz László ezt azért 

hangsúlyozta, mert a templomot így tudja minél több ember a legkönnyebben megközelíteni, 

de fontosnak tartotta annak szakrális jellegét kiemelni a nem hitéleti funkciót betöltő épületek 

között.  

Templomaink külső és belső alkata kapcsán a bibliai tisztaságot, s az abból fakadó 

szellemiséget emeli ki Ravasz püspök, ami egyrészt a Szentírás törvényének és gyakorlatának 

követését jelenti, másrészt a lélekben és igazságban imádott Isten Igéjének tiszteletét. 

Zsoltáraink, dicséreteink, hitvallásaink, imádságaink, az igeolvasás és az annak alapján 

megszólaló igehirdetés is biblikus mintát követ, mindaz, ami ezeken kívül esik, vagy kívülről 

jövő hatás, azt el kell vetni, legyen szó "bármilyen megható, költői szépségű és mély értelmű 

szokás"55 kitermelődéséről a Szentíráson, vagy az őskeresztyénségen kívül. Távol kell tartani 

minden vallásos szokást, szertartást, amit Jézus nem rendelt el, s az apostolok nem 

gyakoroltak. Szertartásos cselekményként csak a protestáns egyházak által elismert két 

szentség, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatását tekinti hitvallásosan nem emberi 

rendelésnek, hanem isteni parancsnak, melynek megváltoztatása, vagy kiegészítése 

szentségtörésnek minősül. A protestáns teológia csak a közvetlenül Isten által Krisztusban 

szerzett szentségeket ismeri el, a többit, amit a katolikus egyház a szentségek között tart még 

számon - bérmálás, papszentelés, gyónás, házasság, utolsó kenet - a szentté létel döntő földi 

színtereiként és aktusaiként fogadja el, de nem tartja mindenestül szentnek, az eredendő bűn 

mindenekre elható rontó hatása miatt, melytől csak a közvetlen isteni szereztetése védi meg 

a szentség misztériumát. 

Az oltár hiányának teológiai indokairól, miszerint a gyülekezet az oltár, aki óemberét 

feláldozza újembere felöltéséért, a szószék magasságáról és elhelyezkedéséről, az úrasztaláról 

 
55 Ravasz László: A református templom 2. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-2. kötet; 
Athenaeum, Budapest, 1942. 
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és a keresztelőedényről, a padokról, az orgonáról, ezek egymáshoz viszonyított helyéről, 

díszítetlen falairól, a templombelső alaprajzáról és megvilágításáról érdekes meglátásokat 

olvashatunk ebben a püspöki tanulmányban. Történelmi kálvinista szemlélet hatja át ezen 

gyakorlati előírásokat összegző részt, mely ma a legszigorúbb biblikus kegyességi 

irányvonalnak felelne meg, mely funkcionálisan csak az istentiszteleti jelleget tükröző éneket, 

zenét, költészetet engedélyezett volna a templomokban, szólóéneket, ének nélküli zenét, 

külön szavalatot nem, de még a kórusszolgálatot is csak kiemelt alkalmak esetén, s ott is 

inkább a gyülekezeti ének vezetésének célját részesítve előnyben. A templom díszítetlen 

voltának meghagyásával protestáns hitvalló eleink harcának igazolását látta, kiállást a 

bálványimádás emberábrázolásának minden formájával szemben. Legvégül a templom családi 

ház jellegét említi a püspöki tanulmány, a családi élet rendje szerint határozva meg az 

ülésrendet is, mely a patriarchális világképet követi.  

Ami a reformált egyházaknál hiányolt sajátos, egyedi, semmi mással össze nem hasonlítható 

stílust illeti, Ravasz püspök nagyon szűk szavú. Való igaz, hogy ott, ahol a reformáció győzelme 

a protestáns felekezetek bármelyikét államegyházzá tette, az öröklött középkori templomok, 

katedrálisok, dómok, bazilikák akadályozták az egyedi stílus kialakítását, ott pedig, ahol 

küzdeni kellett, egy idő után kisebbségbe szorítva a puszta vallásgyakorlásért is a rekatolizáló 

törekvésekkel szemben, többnyire nem volt lehetőség templomépítésre sem, s amikor már 

lehetőség nyílott rá, komoly anyagi nehézségekbe ütközött az egyház. A sajátosan 

reformátusnak tekinthető, nyilvánvaló stílusegységet képviselő templomokról azonban csak, 

mint a „falusi mesterek által épített templomokról” szól. De itt megáll, s rábízza ennek pontos 

meghatározását a szakemberekre, pedig elég lenne csak a virágos reneszánsz kazettás 

mennyezetű templomait felidéznie, hogy ráleljen a sajátos, egyedi, semmi mással össze nem 

téveszthető református templom korszakalkotó stílusjegyeire.   

Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről56 
 

Csikesz Sándor egyháztörténeti kitekintéssel kezdi tanulmányát. Bevezetőjében Ravasz László 

püspökhöz hasonlóan - de az egyes egyháztörténeti korszakokat részletesebben ismertetve - 

ugyanazt a két fő okot említi annak magyarázatául, miért nem alakult ki egy sajátosan 

 
56 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 1-16. o. 
Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
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reformátusnak mondható templomstílus. A reformáció századában "a városok és falvak 

kollektív egész módjára fogadták be a reformátori irányzatot, és így a templom is velük 

ment."57 Az ellenreformáció két évszázadában viszont nemcsak erőszakkal vették el a 

protestáns templomok jórészét, de "ugyanaz az erőszak minden eszközt megragadott, hogy 

megakadályozza, korlátozza, leszűkítse, visszaszorítsa az újabb református templomok 

építését."58  

A történeti áttekintés Ravaszhoz képest Csikesznél kiegészül a török hódoltság korának 

elemzésével, melyben egyfelől a Nagyalföld településszerkezeti változásaira hivatkozik, 

amikor a felperzselt faluk népének a közeli városokba költözésével azok maradandóbb 

anyagból épült templomai vált istentiszteleti helyükké, másrészt a török "jóindulatú 

lesajnálással és elnézéssel tűrte a reformátusok szobor-, kép-, orgona-, s harang nélküli 

templomait."59 Nos, akármilyen megfontolásból is történt, de a török szultán sokkal nagyobb 

toleranciát mutatott a protestánsok iránt, mint a habsburg császár, de ez a magyar nemzeti 

törekvésekre is általában igaznak bizonyult, gondoljunk csak erdélyi bibliás fejedelmünk, 

Bethlen Gábor életművére. 

Csikesz ugyanakkor találóan jegyzi meg, hogy noha a Türelmi Rendelet után 1780-tól a Bach-

korszakig, azaz 1850-ig terjedő időszakban épült fel a Csonkaország területén a jelenlegi 

református templomok több mint fele, "ez a kor azonban teológiailag a racionalizmus, 

építészetileg pedig valami fáradt, lankadt barokk hatása alatt állt.”60 Az egyházat átható 

racionalizmus akadályozta a korabeli egyházi vezetőket, hogy bibliai mélységbe ereszkedve 

felszínre hozzák a református templomépítés liturgiális alapelveit. Csikesz ezen értékelését 

alátámasztja azzal a ténnyel, hogy ekkorra a reformált felekezeteknél feledésbe ment a 

reformátori iratok tanulmányozása, s ebben a nagy nemzeti megújulás nemhogy nem segített, 

hanem épp egyfajta egyházi elszíntelenedéssel járt, mert a nemzeti cél felülírta a felekezetit. 

 
57 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 1. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
58 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 2. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
59 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 3. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
60 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 2. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
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Ezt követően ismerteti a református istentiszteleti hely építésének liturgiális irányelveit, 

melynek három fő forrását jelöli meg: a Bibliát, Kálvin műveit, s a református hitvallási 

iratokat. 

A biblikus szempontok kapcsán felekezeti összehasonlítást tesz a római katolikus misével, 

kijelentve: „Más a súlypontja, más a csúcsteljesítménye, más a célja.” 61 Az alapvető 

különbséget az a szemlélet okozza, hogy míg a római katolikusoknál a klérus által laikusok 

nélkül bemutatott mise a laikusokért folyó küzdelem, addig a kálvini egyetemes papság 

rendjében végbevitt istentisztelet a hívekkel együtt és a hívek által történik. Minden további 

különbözőség ebből az ellentétből fakad: a katolikus oltár és a papi áldozár misebemutatása, 

szemben a református szószékkel, úrasztalával és az Ige hármas formájával, az írott, a hirdetett 

és a sákramentális (a keresztelést és az úrvacsora kiszolgáltatását jelentő) Igével. A szószék az 

igehirdetés kiemelkedő jelentőségét van hivatva jelezni, ahogy az úrasztala Krisztussal és 

Krisztus földi testeként az egyház híveivel való közösséggyakorlás jézusi asztaltásaság voltára 

utal. Csikesz az igaz istentisztelet kulcsigéjeként Jézus istentisztelet-meghatározását idézi: „Az 

Isten lélek, és akik Őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” A jézusi 

istentisztelet módjait pedig ekképpen részletezi: az Atyával történő társalgás, egy-egy 

kiválasztott lélekkel való párbeszéd, az Isten országa titkainak fejtegetése a tanítványoknak, s 

evangélium hirdetése az egész népnek. A református egyház pásztorációjában és 

evangelizációjában is ezek a jézusi igehirdetés-típusok jelennek meg, élnek tovább. Ez egyúttal 

persze az őskeresztyén egyház gyakorlatához való visszatérést is jelenti, melynek Pál apostol 

határozza meg - az úrvacsora, a keresztség, az agapé, a diakónia, az egyházfegyelem, az 

adakozás tekintetében - a formáját.  

Kálvin idevonatkozó tanítását a predestináció elemzésével kezdi. Ez a tan az Ó- és 

Újszövetséget, s általában az egész teremtett mindenséget kapcsolja egybe a múlt, jelen és 

jövő látásával, mely Istennek, mint az idő urának van mindenestül alárendelve és Általa 

meghatározva. Az isteni üdvösségre és kárhozatra történő kiválasztás alapján Kálvin 

megkülönböztette az Ecclesia invisiblist az Ecclesia visibilistől, azaz a láthatatlan egyházat a 

láthatótól. A láthatatlan egyház a szemünk elől elrejtetten az Isten által kiválasztottak seregét 

jelenti, a látható egyház a hívek összességét magába foglaló intézményi valóságát. A 

 
61 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 3. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
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református istentisztelet így a látható egyház része, de abban a láthatatlan egyház felé 

növekvő tagok szeretete és felelőssége vezeti az egész gyülekezetet a látható egyházból a 

tökéletes, azaz láthatatlan egyház tagjai közé. Ebben a vezetésben az újszövetségi 

karizmáknak van meghatározó szerepe: igehirdető, tanító, egyházkormányzó és 

szeretetvendégséget végző lelkészi és presbiteri tisztségek betöltésével. 

A református istentisztelet Kálvinnál a Szentlélek kitöltésének szakadatlan ismétlődése, 

(szemben a római katolikus misével, ahol Krisztus egyetlen, egyszeri és tökéletes áldozatának 

szakadatlan megismétlése zajlik). A református úrvacsora is erről szól: Krisztus a Szentlélek 

által van valóságosan jelen („reális prezencia”). Kálvin felismerése az is, hogy ez nem a törvény 

tiszteletéből, hanem „Sola Gratia, sola Fide”, azaz egyedül kegyelemből, egyedül hit által 

valósulhat meg. Csikesz ennek liturgikai jelentőségét így foglalja össze: „Ettől kezdve a 

református istentisztelet a léleknek ezt a drámai megkegyelmeztetését, ezt az ujjongó 

hálaérzetét, ezt a háládatosságból és felelősségből egybeötvözött boldog odaszánását tárja 

elénk; legmagasabb kicsendülése mindig az, hogy nem embereké, hanem egyedül Istené a 

dicsőség.”62 Kálvinnál eredeti jelentőségükre emelkednek a sákramentumok is, amelyeket a 

racionalizmus misztikusnak bélyegzett, a valláslélektan azonban igazolta azok misztériumként 

történő meghagyását.  

Ezt követően Csikesz a hitvallásos iratok – a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás – történeti 

alapvetését vallástörténeti, valláslélektani és vallásszociológiai szemszögből mutatja be, a 

református istentisztelet és helye kívánalmai szempontjából. 

Vallástörténetileg a vallások sorrendje az egyre szellemibbé válás vonalát mutatja, a csúcson 

a keresztyénség helyezkedik el, s a református istentisztelet a legszellemibb vallástörténeti 

fokot jelenti Csikesz meglátása szerint. 

Valláslélektanilag a református istentisztelet a szervezetlen közösségből érkezőket 

személyiségekké fejleszti, hogy aztán az Isten törvénye szerinti közösség szerveződésének 

gyújtópontjába állítsa őket. 

Vallás-szociológiailag a református egyházi élet a maga kálvini formájában – beleértve az 

istentiszteletet is – a minden vallásra jellemző társadalomszervező erő teljességre és 

 
62 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 1-16. o. 
Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
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tökéletességre törekvő példája, személyválogatás-mentessége, egyházi fegyelemmel nevelő 

volta, s karitatív, a rászorulókat gyámolító jellege miatt, melyek mind a társadalmi 

egyenlőtlenségek eltűnését szolgálják. 

A református istentiszteleti hely liturgiális beosztása a fent összefoglalt bibliai, reformátori, 

hitvallási, s vallástudományi főbb eszméket van hivatva kifejezésre juttatni. 

A legfontosabb vezéreszme a Jézus tanítása szerinti Isten királysága, mely a Király és alattvalói 

közti viszonyt szabályozza, beleértve a gyülekezeti tisztségek, nemek, s szolgálati beosztások 

szerinti tagozódást az istentiszteleti ülésrendben.  

A második legfontosabb vezéreszme, a szintén Jézus tanítását átható istenfiúság gondolata, 

mely a református istentiszteleti hely családias jellegét támasztja igeileg alá, mégpedig a 

családfő, a Szentháromság Isten működése szerint: az Atyáét a baptisterionnal (keresztelő 

medence), a Fiúét a trapedzával (úrasztala), s a Szenlelkéét a bémával (szószék). 

Sorrendben a harmadik legfontosabb vezéreszme az óemberből újemberré válásé, mégpedig 

a testi ember genetikus útja mellett a lelki ember palagenetikus útjáé. Míg az előbbi stációi 

életkor szerint következnek egymásutánban, az utóbbié az elnyerendő örökélet üdvrendje 

szerint: megtérés, újjászületés, megigazulás, megszentelődés alapján. Míg a genetikus útnak 

a kor szerinti ülésrendben és egymáshoz való viszonyulásban van meghatározó szerepe, addig 

a palagenetikus útnak az újjászületés ajándéka szerinti tisztségekre való kiválasztásban, s a 

hívek közti szolgálatok végzésében. 

E három fő vezéreszme mellett szól még Csikesz három jelentős vonásról a református 

istentisztelet kapcsán: a missziói jellegről, a keresztyén örömről és a párbeszédes jellegről.  

A missziói jelleg megkívánja az egyes területek szerinti tagozódás céljait szolgáló kiegészítő 

termek, helyiségek kialakítását – azaz gyülekezeti központ jellegű építkezéseket szorgalmaz. 

A keresztyén örömöt, a charist megfelelő építészeti megoldásokkal elő lehet segíteni, nemcsak 

az istentisztelet egyes liturgikus elemeinek evangéliumi örömüzenettel áthatott voltával. 

(Csikesz negatív tapasztalatait is fontosnak tartotta e téren felsorolni: „minden botránkoztató, 

sanyargató és a jóízlést rontó vonás, a kényelmetlen padoktól a tűrhetetlen és borzongató 
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hidegen keresztül az esővíz-sávolyos és pókháló-guirlandos díszítésen át a sepretlen, nyirkos 

padmalyig és így tovább, lehetőleg elkerültessék.”)63 

A párbeszédes jelleg lényege az a megállapítás, hogy minden istentisztelet legvégső lényege 

szerint párbeszéd a könyörülni akaró Isten és a könyörületre vágyó ember között. Előbb a 

lelkész elvonulására lehetőséget biztosító helyre van szükség a templomtér mellett, hogy 

közvetlenül a szolgálata előtt is önvizsgálatot tarthasson és kérhesse önmagára és 

gyülekezetére Isten irgalmát.  

A dialogikus forma viszont a gyülekezet párbeszédes részvételének előfeltételeként három 

irányú építészeti megoldást kíván meg: az akusztikát, a horasztikát és a dinamikát. 

Az akusztika kapcsán az érthetőség szempontját érti Csikesz, a visszhangos, vagy hangot 

elnyelő templomok helyett a prédikációt a templom minden részén érthetővé tevő hangzást, 

melyet a hang természetességét elvevő erősítővel sem tart kiegészíthetőnek, illetve 

orvosolhatónak. 

A horasztika a láthatóság szempontja, amit érvényesíteni kell a templomok építésénél, mert a 

szem a lélek tükre, s szemtől szemben lehetséges szívtől szívig elérni, s eljuttatni és célba 

éretni a kérügmát, azaz az üzenetet. Ennek biztosítására szükséges a megfelelő 

fényviszonyokat garantálni, mind nappal, mind este, amit Ravasz Lászlóhoz hasonlóan 

részletez Csikesz is. 

A dinamika garantálása az igehirdető, illetve szolgálattevő számára kellően kényelmes, tágas 

tér kialakítását írja elő, hogy „a szent pillanatok ideje alatt ne kelljen rettegnie, hogy a 

túlságosan alkalmatlan szószékről valamit lever, ami aztán brutalitásával és önkéntelen 

komikumával megöli az áhítatot.”64 

Mindezek együtt segítik elő a jézusi helyes istentiszteletet, a lélekben és igazságban imádás 

kegyes gyakorlatát. Ebből templomépítészetileg az őszinteség anyagi és formai érvényesülése 

kell, hogy következzék. „A fa ne hazudja vasnak magát, ne legyen kő, vagy márványutánzat, se 

 
63 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 13. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
64 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 15. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
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gipsz, se stukkó, se rabic, se semmilyen potemkin építészeti fogás… A keményfára erezett és 

festett puhafa a bútorok farizeusa marad.”65 

Eszerint beszélhetünk Csikesz szerint a református istentisztelet esztétikumáról, mely a lelkek 

formálásában áll. Ebből szűri le a végső konklúziót témakifejtése záradékaként: „A református 

istentiszteletben az esztétikum nem külső és dekoratív, még csak nem is egy alapvető stílus 

egybefonódó harmóniája, hanem a keresztyén személyiség kiépítésében megnyilatkozó 

csodálatos harmónia.”66 S ehhez még hozzáteszi azt is: „A református egyháznak nincs 

szobrászművészete, mely vésővel élettelen márványt alakítson. Itt Isten élő és ható Igéje alakít 

és formál újra, saját képére és hasonlatosságára rejtett bensőséggel, halhatatlan lelkeket.”67  

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy mindkét egyházvezető teológus részletes áttekintést 

nyújt a templom fogalmáról - biblikus és hitvallásos értelmezéssel - a református dogmatika 

szerint. Mindketten hangsúlyozzák a reformáció döntő szerepét a magyar történelemben, a 

térkialakítás szempontjából az Ige-, és gyülekezetközpontúságot; gyakorlati kérdésekben 

pedig praktikus elvárásaiknak adnak hangot. Stílus tekintetében semmilyen iránymutatás nem 

fogalmaznak meg – pláne nem kötelező érvénnyel. Amint azt Abraham Kuyper művészetekről 

szóló írásában is láthattuk - és a fenti két összefoglaló is ezt tükrözi - a történelmi kálvinista 

szemlélet nagyon szigorú a külsőségekkel kapcsolatban: ez vonatkozik az Ige hármas 

egységének (írott, hirdetett és sákramentális Ige) kihangsúlyozására irányuló térszervezésben, 

és az istenimádat kizárólag szellemiekben és lelkiekben megnyilvánuló voltára. Ugyanakkor 

nagyon megengedő, sőt kifejezetten bátorító az alkotó (ebben az esetben az építész, illetve a 

megbízást adó gyülekezet) teremtettségi adottságainak – nemzeti hovatartozásának, Istentől 

nyert képességeinek – demonstratív vállalásában.   

Amit pedig mindebből a „laikus” építész következtetésként saját maga számára le tud szűrni, 

azt Szeghalmy Bálint a következőképpen foglalta össze: „A templom: Isten háza. Tehát legyen: 

tiszta, minden a maga természetes színében. A templom: Isten trónterme. Legyen jó, 

természetes világítása. (Ez megszabja az ablakok méretét, elhelyezkedését.) Akusztikája 

 
65 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 15. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
66 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 16. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
67 Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalmáról és megépítésének irányelveiről 16. o. Debreceni 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda Debrecen, 1935. 
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természetes: a csendesen elmondott Ige is legyen mindenütt jól hallható. A református 

istentisztelet sok elemből áll: istentisztelet, bibliaóra, szeretetvendégség, ifjúsági alkalmak, 

közművelődés. Mindennek legyen helye.” 

Építészetelméleti alapok: stílusirányzatok és térszervezési gyakorlatok 
 

Stílusirányzatok 

Az első világháború utáni időszakban, a gazdasági nehézségek és társadalmi traumák 

árnyékában éledt újra építészetünk. A háborús évek előtt is az útkeresés jellemezte a hazai 

építőművészetet, hiszen egyszerre volt jelen a stílustörténelem maradványaként létező 

historizmus, a szecesszió európai és népi irányzata, valamint a modernizmus első törekvései 

is. A 1920-as években aztán ugyanazok a kérdések, érvek és ellenérvek vetődtek fel újra, mint 

az utolsó békeévekben. Ugyanakkor az is igaz, hogy a baloldali terror viharos politikai 

előzményei, s az azt követő konszolidáció, de Magyarország építészettörténetileg rendkívül 

gazdag területeinek elvesztése is komolyan befolyásolták nemcsak az építészek 

gondolkodását, de a közvélekedés és így a közízlés alakulását is.  

Csodálkozhatunk-e, ha egyfajta visszafordulás jellemezte a 20-as évek stílustörekvéseit. A 

Szekfű Gyula-i meghatározás szerinti „neo-barokk”, amely ezeket az éveket jellemezte 

egyértelműen a konzervatív tendenciák megerősödését jelentették. A liberalizmus 

túlhajtásaként megjelenő szélsőbaloldali mentalitás közéleti megjelenése sokkolta a magyar 

társadalmat, és így természetes lélektani igényként is értelmezhetjük, hogy az épített 

környezet formavilágában is a hagyományos megoldásokat, tradicionális harmóniát 

részesítette előnyben. Az is igaz, hogy az ebben az időszakban érlelődő generációváltás 

megkésett, hiszen a világháború alatti építészképzésben beállt lemaradás – sok egyetemista 

megszakította tanulmányait frontszolgálat miatt – csak az évtized közepére rendeződött. A 

korábbi években tehát már befutott, addigi munkájukkal már biztos minőséget jelentő 

idősebb mesterek jutottak inkább feladathoz.68 Ugyanakkor ez nem jelentett feltétlenül 

„retrográd” szellemiséget, mint ahogy azt a későbbi korok elemzői értelmezték. 

Szemléltetésül Sándy Gyula Krisztina körúti Postapalotájának (1925–1926) historizáló 

formavilágát említeném, melynek anyaghasználata, homlokzatának színvilága és rajzossága a 

 
68 Vámossy Ferenc: Építészetünk a két világháború között 134. o.  Magyarország a XX. században III. kötet Babits 
Kiadó, Szekszárd, 1996-2000 
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minőségi építészet szép példája. De az is igaz, hogy egyfajta kulissza-építészet is jellemezte ezt 

a vonulatot: sokszor már modernnek számító szerkezetek és anyagok használata mellett a 

historizáló díszítőelemek határozták meg az arculatot. Ezen sokszor sablonosnak ítélhető 

gesztusok jogos indulatokat is kiválthattak a műkritikusok részéről. Ezek egyike Bierbauer 

Virgil, aki a modernizmus egyik elkötelezett híveként így írt az általa szerkesztett „Tér és 

Forma” című újságban – épp a 20-as évek templomépítészetéről: 

 „A vallásosság reneszánszával kapcsolatban mind több és több templom épül fel. A jól 

megszervezett, jó vezetés alatt álló hitközségek anyagi erejük legjavát templomépítésre 

fordítják. S mint Budapesten, országszerte hatalmas templomépítő mozgalom folyik.” „Sajnos, 

meg kell állapítani azt, hogy az utolsó tíz év alatt felépült templomok legnagyobb része a 

legalacsonyabbra letett mértéket sem üti meg.” „Vajon a hitéletet a cirádák és értelmetlenül 

másolt ékítmények fokozzák-e inkább, avagy a mély lelki elgondolkodásból született igazi 

művészi munkák: egy festmény, egy dombormű, egy szobor, néhány mély színekben izzó 

üvegfestmény?” „Az építészetben sem szabad megnyugodni a megszokott sablonban, hanem 

fel kell tenni a lelkiismereti kérdést!”69 

Vass János „Templomépítészetünk főbb korszakai” című tanulmányában a század első 

harmadára is jellemző eklektikával kapcsolatban csak, mint „a stílusválogató korszak tarka 

sokféleségéről”70 beszél. Ugyanakkor ezt nem elítélőleg, lekicsinylőleg teszi, hiszen például az 

alföldi templomépítészet alig néhány évtizeddel korábbi alkotásairól úgy szól: „ezeken a 

templomokon vallásunk és népünk lelkével rokon józan, egészséges puritán szellem 

tükröződik.”71 

Medgyaszay István kíméletlen kritikát fogalmaz meg saját egyházával szemben is: „…az idegen 

épületjelmezek fajt és kort meghazudtolva, tarka összevisszaságban gyülekeznek nálunk. (…) 

Mi, reformátusok, még ezt is megtetéztük. Tájékozatlanságból itt-ott kéttornyos, gazdag 

részletű barokkos, jezsuita stílusban is építettünk magunknak templomot, a diadalmas 

ellenreformáció művészi hangsúlyozásának utánzásával. Idegen történettudós el sem hinné, 

hogy a kiváló művészi tehetségű magyar nép majdnem ezer év óta mindenféle idegen és 

 
69 Bierbauer Virgil: Templomépítés Magyarországon, Tér és Forma, 1930. III. évfolyam 5. 
70 Vass János Templomépítészetünk főbb korszakai 271. o. in Kováts J. István: Magyar református templomok, 
1-2. kötet; Athenaeum, Budapest, 1942. 
71 Vass János Templomépítészetünk főbb korszakai 272. o in Kováts J. István: Magyar református templomok, 1-
2. kötet; Athenaeum, Budapest, 1942. 
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ellenséges jelmezben épített templomot, csak egyet nem épített: magyar templomot!”72 

Egyértelmű, hogy ebben korszakban - mint ahogy az Medgyaszay kissé túlzó 

megnyilvánulásából is kiderül - külön motivációt jelenthetett az identitás kifejezésének 

növekvő szüksége azzal együtt, hogy a történelmi stílusok kifejlődése elválaszthatatlan a római 

katolikus egyházi építészettől, illetve annak  reprezentációjától.  

Ebben a sok szempontból ellentmondásos helyzetben komoly előrelépést jelentett a 

klebelsbergi kultúrpolitika, mely - a maga iskolaépítő törekvéseivel, a magyar kultúra 

elkötelezett támogatásával – a nemzeti önértékelésünk helyreállítását, helyes 

önazonosságunk megtalálását, s benne az egyházi, és ezzel együtt a regionális identitástudat 

megerősödését segítette elő. A korszerű és a nemzeti összhangjának keresése a népi stílus 

kialakulásában nyilvánult meg. Ezt a tégla-, és kőarchitektúra, a szerkezeti elemek 

hangsúlyozása faburkolattal, s emellett népies díszítő motívumok alkalmazása jellemezte, úgy, 

hogy mindez sok esetben már vasbeton tartószerkezettel párosult. 

A népi építészeti stílus megteremtésének első kísérlete még a század elejéhez köthető, amikor 

is Kós Károly és a Fiatalok csoportja képviselte ezt az irányt. Az építészhallgatókból álló 

társaság - Ch. Mackintosh, F. L. Wright és Saarinnen munkásságának tanulmányozása által - 

múltunk hagyományait és a népi építészet motívumkincsét egy új magyar formanyelvben 

kívánta összekapcsolni.73 A szecessziónak ez a „magyaros” változata, s az ezt megalapozó 

világszemlélet - különösen a református templomépítészeten keresztül jelentős lelki többletet 

hordozva - vált aztán a „népi” stílussá. A világháborút követően, az 1928-ban alapított Lechner 

Ödön Társaság volt az egyik legjelentősebb szellemi műhelye ennek a törekvésnek. A Társaság 

célja megfogalmazásuk szerint az „egységes magyar építőművészeti kultúra fejlesztésén való 

munkálkodás” volt, bár tagjai csak részben voltak építészek, hiszen Árkay Aladár mellett ott 

találjuk Balázs Bélát, Kodály Zoltánt, vagy Lyka Károlyt is.74   

A népi kultúra egy másik műhelye az 1925–1933 között működő Bartha Miklós Társaság volt, 

de meg kell említenünk még a Magyar Nemzetpolitikai Társaságot is, amelynek építész tagjai 

 
72Medgyaszay István: Jövőbeni templomépítészetünk irányelvei 357. o. in Kováts J. István: Magyar református 
templomok, 1-2. kötet; Athenaeum, Budapest, 1942. 
73 Hajós-Baku Eszter Judit: Hagyomány és újítása centralitás történeti hagyománya és korszerűsége a két 
világháború közötti magyar templomépítészetben PhD Doktori értekezés Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola, Budapest, 2018. 
74 Vámossy Ferenc: Építészetünk a két világháború között 135. o.  Magyarország a XX. században III. kötet Babits 
Kiadó, Szekszárd, 1996-2000 
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között ott találjuk Padányi Gulyás Jenőt is. Ő maga a római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként 

a modernizmusnak egy sajátos irányzatát tanulmányozhatta – de csakúgy, mint Árkay Bertalan 

– idehaza a népi építészeti stílus elkötelezett híve volt. 

1940-ben alakult meg a Magyar Ház Barátai Köre is – a népi építészet felmérése, bemutatása 

és korszerű alkalmazhatósága érdekében, - melynek alapítói és tagjai Tóth Kálmán, Csaba 

Rezső és Kiss Tibor voltak. Ehelyütt fontos megemlíteni azon írók, kutatók, pedagógusok 

munkásságát, - többek között Fülep Lajos, Karácsony Sándor, Németh László, Szabó Dezső 

írásaira gondolok - akik a társadalmi és kulturális hátterét is megjelenítették a népi 

mozgalomnak, és történetesen mindannyian kálvinisták voltak.  

A korszaknak kifejezetten gazdag, magas színvonalú szaksajtója volt, melyek különböző 

hangvételben, de teret adtak a népi irányzat megjelenésével kialakuló – világnézeti, esztétikai 

- vitának.  Így említhetjük a   konzervatív szemléletű Fábián Gáspár által szerkesztett „Építő 

Ipar–Építő Művészetet”, vagy a már korábban említett, az európai modern törekvéseket 

propagáló „Tér és Formát” Bierbauer Virgil szerkesztésében, továbbá a római iskola 

szemléletét képviselő „Magyar Építőművészetet”. 1941–1944 között jelent meg az 

„Építészet”, Padányi Gulyás Jenő szerkesztésében, ez a lap kifejezetten a népi-nemzeti 

hagyományokat állította előtérbe, csakúgy mint a Csaba Rezső által szerkesztett „Építőmunka” 

is. 

A vita lényege a „magyaros” stílus kifogásolói részéről érkező „népieskedés” – talán néha 

tényleg nem teljesen indokolatlan – vádja volt azok részéről, akik az urbánus szemléletű 

modernizációt képviselték. Ezzel kapcsolatban hadd idézzük Padányi Gulyás Jenő Minőség és 

magyarság című írásának részletét, melyben – mintegy a fentiekre is válaszul - a népi építészeti 

mozgalom lényegét tárja elénk. 

„A rendeltetésüknek kifogástalanul megfelelő, s e mellett a környezetbe, a tájba 

harmonikusan beilleszkedő épületek azért számolnak a helyi — s így esetleg a népi — 

hagyományokkal, mert a nép építészeti alkotásai igazságokat őriznek, amelyeket mindenki 

tiszteletben fog tartani, aki az építészeti feladatokra igaz megoldásokat keres. Mi ezt tartjuk 

az építész egyetlen parancsának. …. Magyarság címén rossz épületeknek semmi kímélet sem 
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jár, de a minőség követelményének megfelelő épületek közt becsesebbek számunkra azok, 

amelyek a magyar szellem, a magyar gondolkozásmód, a magyar észjárás kifejezői.”75 

A korszak stílustörekvései számbavételénél hangsúlyosan kell megemlítenünk a 

modernizmust. Az „új építészet” nemzetközi szervezetének magyar szekciója, a CIPRAC a 

lakásépítés és városépítészet teljes megújítását, a szociális helyzet gyökeres átformálását 

hirdette. Művészeti programját leginkább a konstruktív, utilitárius, racionális és 

internacionális jelzőkkel lehet definiálni. Tagjai, a modernizmus elkötelezett „aktivistái”, 

nagyrészt baloldali és radikális beállítottságúak voltak, akik közül többen támogatták a 

Tanácsköztársaságot. Ennek következményeként a stílust mind a társadalmi közízlés, mind 

pedig a szakma – érthető módon - fenntartásokkal fogadta, és ez sokszor igazságtalan és 

túlzottan leegyszerűsítő kritikát is eredményezett. Ezzel kapcsolatban röviden idézzük Hoffer 

Imre – az észak európai téglaarchitektúra híve – „Művészet és Terror!” című írását: 

„Elmélkedésünk tárgya: művészet és terror. Mi köze egyiknek a másikhoz? Kétségkívül az az 

összefüggés, mely mindkettőben megnyilvánul azzal, hogy lenyűgöz. … Fegyverhordozói az 

egyetemes művészet apostolai, a modern építőművészek szárazon és vízen, levegőben és még 

azon túl is a sztratoszférában azt vitatják, hogy ennek most már így kell lenni, nem is lehet 

másképp! Egyik jeles emberük ezt vallja nyomtatásban: „az építőművészet az ember egyik 

kezdetleges korának produktuma.“ De ugyanakkor két oldallal tovább így zengi a modern 

építészet himnuszát: „a kevés eszközzel elért szépség — kubuszos formák . . .“ stb. A régi 

művészet: „individuális önkényeskedés“, az új, a modern jelenti „a névtelen tömegek 

jellegtelen arcának, komolyodott egyszerűségének tiszteletét.“ „A kollektív lélek önmagára 

találásának“ és a többi, ahogy már a mondat végének befejezését körülbelül mindenki — aki 

egy kicsit olvas — tudja. Tisztelt Uraim! Ez a mozgalom lehet praktikum, lehet célszerű 

alkalmatosság, vagy jól vasalt ruha, — de művészet aligha. Mert művészileg alkotni 

egyértelmű az anyag lelki megtöltésével!”76  

Egyházunkban a templomépítő gyülekezetek is tartózkodással viszonyultak az „új építészet” 

formavilágához, melynek oka a szokatlan arculaton túl az új lelkiséget képviselő mozgalmak 

gondolkodásmódja lehetett. De még így is születtek ebben a korszakban modern stílusú 

 
75 Padányi Gulyás Jenő Minőség és magyarság; Építészet - A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet negyedévi 
szemléje, 1943. 3. évfolyam, 1-4. szám 
76 Hoffer Imre: Művészet és Terror! Építő Ipar - Építő Művészet, 1932 56. évfolyam 11-12. szám 
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templomok (Pasarét, Szabadság tér), melyek éppen a puritanizmus leegyszerűsített 

formakultúráját, a kálvinizmus öntudatos szabadságát és őszinteségét voltak hivatva 

kiábrázolni. Itt fontos elmondani, hogy noha a baloldali politikai elkötelezettség a 

modernizmust képviselő egyes építészekkel kapcsolatban kétségtelenül igaz is volt, nem 

azonosíthatjuk mégsem teljességgel ezt a stílusirányzatot az ő személyükkel, és nem 

mondhatjuk túlzott leegyszerűsítéssel azt sem, hogy a nemzeti érzület és formavilág teljesen 

idegen lett volna a mozgalom minden képviselője számára.  A „Tér és Forma” szaklap, azaz a 

modernizmus fő sajtóorgánumának főszerkesztője, Bierbauer Virgil így ír  erről egyik cikkében: 

„Mit tanít tehát Erdély a mai magyar építésznek: ’Maradj nyíltan és bátran európai, — de az 

európait magad módjára, a magyar élet módjára formáld át, így tedd a magadévá. Tanulj a 

magyar múltból, de tanulságod ne a részletek szolgai másolásában, variálásában és 

kombinálásában álljon, — mert ez bezzeg könnyű tanulság lenne! — hanem a régi magyarok 

alkotó gesztusát tanuld el, tanuld meg ezt az áthasonító készséget, a külföldivel szembeni 

függetlenség megőrzésének e módját, mert ez sem nehéz, ha igazán a magyar életben 

gyökeredzel és azt megértve szolgálod.’ Ha így látjuk a múlt tanulságát, a legsúlyosabb 

félreértés, ha a jelen, vagy a jövő számára épülő házat azzal kívánjuk magyarrá tenni, hogy a 

múltat másolgatjuk. Ezzel meghamisítjuk alkotásunkat, a mának hazug szót adunk, a jövőt 

megkárosítjuk és ez a hazugság nem teszi munkánkat, művünket magyarabbá.”77 

Összességében elmondhatjuk, hogy mindegyik stílustörekvés megtestesülésében – noha 

képviselőik világszemléletükben sokszor igencsak távol álltak egymástól – voltak őszinte és 

színvonalas művek, születtek korszakteremtő lépések. S emellett túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 

a korszakban tervezett templomok mindegyike állhatatos hitről és elhivatott alkotói 

szándékról tanúskodik. 

Térszervezési gyakorlatok 

A stílusirányzatok számbavétele után a térszervezés kérdéséről, mint építészeti problémáról 

is szólnunk kell. Részben a centrális vagy longitudinális alaprajzi elrendezés, s ezzel 

összefüggésben a templomberendezés, részben pedig a templom vagy gyülekezeti központ 

kérdéskörök mentén összpontosult a problémafelvetés. A liturgikus szempontok kapcsán a 

 
77 Bierbauer Virgil: A visszatért Erdély, Tér és Forma, 1940. XIII. évfolyam 8. 
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teológiai megközelítést már a korábbiakban részletesen bemutattuk, most ennek tervezői 

vonatkozásait összegezzük.  

Már a XIX. század második felében a protestáns templomépítészettel kapcsolatban két 

jelentős, egymással kvázi ellentmondó manifesztum született: a középkori templomépítészeti 

stílusokat és a hosszházas elrendezést hirdető Eisenachi Regulativ (1861), valamint a 

centralizáló gyülekezeti térformát képviselő Wiesbadeni Program (1891). A külföldi példákra 

figyelő és az ottani tendenciákra fogékony hazai építészszakma is reagált ezekre a 

felvetésekre. Schulek Frigyes a szegedi református templomnál, Pecz Samu a Szilágyi Dezső 

térinél, míg Sztehlo Ottó a szolnoki esetében tett kísérletet egyfajta központi tér 

megalkotására. A két világháború közötti korszakot vizsgálva a trianoni Magyarország 

területén felépült összesen 120 templom kapcsán - Gál-Hevér Veronika és Gál Szabolcs 

dolgozata szerint – megállapítható, hogy öt fajta különböző alaprajzi elrendezés, azon belül is 

további 5 alfajta azonosítható be.78 Így vannak a teremtemplomok (ennek a hossztengelyes 

térforma tengelyben lévő tornyos, aszimmetrikusan álló tornyos, torony nélküli, a hossz-, és 

kereszttengelyes, és a kizárólag kereszttengelyes változatai), a kereszthajós templomok,  a 

saroktemplomok, a legyező alaprajzúak, és a poligon alaprajzúak. Túlnyomó többségük a 

teremtemplomok valamelyik kategóriájába tartozik, és a templom évszázadok óta belénk 

ívódott archetípusától egyértelműen nem kívánnak gyökeresen elszakadni: ha csak jelzés 

értékűen is, de a tengelyzáró apszist megtartják, a torony helye a főbejáratnál van, az 

alaprajzok hosszimetrikusak, és az ünnepi bevonulás útvonala a szimmetriatengelyben 

helyezkedik el. Egyedül a keletelés követelményével szakítanak, nyilván a városiasodott 

környezet, a már kialakult településszövetben lévő templomtelek adottságai ezt alapvetően 

meghatározták.  

Az alaprajzi kialakítás, illetve térszervezés másik döntő kérdése a templom vagy gyülekezeti 

központ építése volt.79 A vizsgált korszakot megelőzően már több terv is született, amely a 

templomteret oszthatóvá tette. Ezen bővítmények nemcsak az ünnepi látogatottság esetén 

adtak lehetőséget a tér megnagyobbítására, de olyan egyéb funkciót is betölthettek, mint a 

könyvtárét vagy gyülekezeti teremét. Különösen a nyugat-európai protestáns 

 
78 Gál-Hevér Veronika és Gál Szabolcs: ’Közösségben az Úr asztalánál’ – Református templomok a két 
világháború között; Műemlékvédelem 
79 Krähling János: Gyülekezeti központok a XX. század szakrális építészetében in Építés – Építészettudomány 
2008.1–2. 119-127.o. 
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egyházépítészetben találhatjuk ennek megvalósult példáit. A világháborút követő időszakban 

a holland egyházi kapcsolatok is nagyban hozzájárulhattak ahhoz, hogy ez a minta 

Magyarországon is elterjedjen. Hazánkban Schulek János kelenföldi evangélikus 

templomtervében fogalmazta meg elsőként a variálható térhasználat lehetőségét. Ennek 

aztán a református templomépítészetben is több követője akadt: Budapesten a Nagyvárad 

téri, a Szabadság téri, a Pestszentlőrinc-Kossuth téri, a Rákospalota-MÁV telepi, a Pozsonyi úti 

és a kelenföldi templomokban is van – legtöbbször az altemplomban – kulturális célokat 

szolgáló gyülekezeti terem. Ez a fajta térszervezés a templom, mint „a gyülekezet lelki 

otthona” gondolatának érvényre juttatása mellett egy nagyon praktikus célt is szolgált. Az 

iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 1921. évi XXX. törvénycikk szerint 

ugyanis ez magába foglalta a vasár- és ünnepnapi istentisztelet látogatásának kötelezettségét 

is. Ez pedig egy többezres gyülekezet esetén akár többszáz fős gyermekistentiszteleti alkalmat 

is jelenthetett.  

„A jövő temploma” 

Mindezek után, mintegy összegzésképpen is, szeretném idézni Medgyaszay Istvánt, aki 

hitvalló keresztyénként vett részt a korszak templomépítő mozgalmában, mint építész. 

Rendkívül gazdag életművét Budapesten két emblematikus épület dicséri, egyik a már 

fentemlített kelenföldi református templom, a másik a Baár-Madas Gimnázium épülete.  

Ars poetica és iránymutatás egyszerre: „Most azonban a jövő templomára gondolunk és a 

jövőbe tekintünk. Ha nem is jósolunk, máris megállapíthatunk néhány további irányelvet. 

Magyar templomunk jövőbe vetített képéhez néhány magyaros, erdélyi falusi templom áll a 

legközelebb. Ősi hun-magyar formaemléket is találunk rajtuk, amelyek még az őshazák ege 

alatt bimbóztak. Magas műveltségű népekkel éltünk művelődési és népi közösségben. 

Emléküket magyar népünk művészete jó ezer éven át megőrizte. De népi építésünket 

nagyított másolatban nem hozhatjuk városainkba. Más a népművészet őssajátos, öntudatlan, 

gyermekiesen bájos, vagy kezdetleges formavilága és más a hivatásos művészet fejlett formája 

és komolyabb, ünnepélyesebb stílusa. Más a bájos népdal és más a derűs méltóságú 

körmagyar és induló. És mégis mindezen átragyog fajunk őssajátos keleti lelkivilága, amely a 

mű szellemi hátterében él és éltet. Korszellem szempontjából végigtekintve és végiggondolva 

mégegyszer mindazt, ami a jövő templomára vonatkozik, megtaláljuk a legáltalánosabb és 

legfelsőbb irányelvet. Istentisztelő gyülekezetünk legkülsőbb, védő ünnepi köntöse: 
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templomunk. Hitünkben és magyarságunkban bizakodva erősít. A második köntösünk a 

templomunk belsősége. Méltó, áhítatos, szellemvilágunknak megfelelő otthon. Egybefoglalja, 

egybehangolja a gyülekezetet. A hívek szerény, tiszta, istentiszteletünkhöz illő ruházata a 

harmadik. Egészséges, engedelmes testünk, földi vándorlásunk köpenye a negyedik. Magába 

rejti, hordozza a lényeget: az egészséges, igaz, hívő lelkeket. Ha mind a négy köntös keresztyén 

hitünkhöz méltó összhangban lesz, a jövő temploma tökéletes lesz.”80 

Templomépítési támogatások 
 

Noha az egyes gyülekezetek és templomok történetének ismertetésekor mindig említjük, de 

fontos a támogatások rendjére külön is kitérnünk. Ilyen nagyságrendű – az összes történelmi 

felekezetet egyaránt érintő – templomépítési program a közhatalmat gyakorló szervek és 

személyek közti teljes elvi egyetértést és gyakorlati együtt munkálkodást feltételez. Ez az 

erkölcsi értékrendet megszilárdítani kívánó felelősségtudat és elhivatottság – úgy vélem -

példamutató lehet minden korszak számára. 

A templomépítések támogatói között megtaláljuk a minisztériumokat, a székesfővárosi és 

községi elöljáróságokat, az egyes településrészek fejlesztését irányító egyesületeket, vagy 

állami vállalatokat (pl. MÁV), a közegyházat és fontos közszereplőket. De külföldi társegyházak 

is jelentős mértékben járultak hozzá az építkezésekhez, erről korábban a holland egyházi 

kapcsolatokról és a Kuyper család áldozatos munkájáról szóló fejezetünkben már szóltunk. 

Amint azt látni fogjuk, onnantól kezdve, hogy egy református közösség hivatalos közegyházi 

rangot kapott, azaz legalább fiók-, vagy missziói egyházközség lett, bízhatott a 

segítségnyújtásban. A településrészek fejlesztési koncepcióiban a templom, mint 

elengedhetetlenül fontos középület, mindenhol szerepelt, ezért is történt, hogy majd’ minden 

gyülekezet részesült telekadományban a fekvése szerinti önkormányzattól (a 

székesfővárostól, az adott várostól, vagy községtől), illetve a fejlesztő egyesülettől, vállalattól. 

Az egyházközség vagy használati jogot, vagy elidegenítési és terhelési tilalom melletti 

tulajdonjogot nyert az adott ingatlanra. Az építkezések kapcsán is számottevő adományok 

 
80 Medgyaszay István: Jövőbeni templomépítészetünk irányelvei 357. o. in Kováts J. István: Magyar református 
templomok, 1-2. kötet; Athenaeum, Budapest, 1942. 
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érkeztek a gyülekezetekhez; több helyen értesülhetünk arról, hogy minisztériumi 

támogatásban - kedvezményes államkölcsön, pénz, vagy építőanyag – részesültek.  

Természetesen a közegyház is részt vett a finanszírozásában. Az 1932. január 1-én megalakult 

Budapesti Református Egyházmegyének évi 120 000 pengő (később 90 000) költségvetési 

kerete volt templomépítésre.  

Meg kell említeni a közéleti szereplők tevékenységét is. Presbiteri jegyzőkönyvek tudósítanak 

arról, hogy milyen jelentős beosztású államférfiak vállaltak gondnokságot (a presbiteriánus 

egyház világi vezetői szerepét) az alakuló gyülekezetek élén, amellyel azok társadalmi rangját 

is igyekeztek megerősíteni. De természetesen az adakozás rendjében is vezető szerepet 

vállaltak ezáltal. Emellett a társadalmi állásfoglalás egyik eszköze volt az egyházi 

rendezvényeken való – demonstratív – részvétel is. Kiemelt ünnepi alkalmakon 

(alapkőletételek, templomszentelések) megjelentek között illusztris nevekkel találkozhatunk, 

de ez a rendszeres úrnapi istentiszteleteken is megszokott volt. Maga Horthy Miklós 

kormányzó például a Kálvin téri templomban hallgatta vasárnaponként Ravasz László püspök 

igehirdetéseit. 

De mindez aligha ért volna bármit is, ha a hívők tömege nem sorakozik fel a templomépítési 

program támogatására. Mert alapvetően mégiscsak – a jézusi példázat szerinti - „a szegény 

asszony két filléréből” épültek fel ezek a templomok. Megindító olvasni a korabeli 

beszámolókban azt az önmegtagadó áldozatosságot, amelyet a gyülekezeti tagok vállaltak 

egy-egy templom építése érdekében. Nemcsak a pénzadományok, építőanyagok, berendezési 

tárgyak ajándékozásában, de a kétkezi munkájuk által is igyekeztek segíteni.  Nagyon 

tanulságos, mennyi kreatív, személyiségformáló és egyben közösségerősítő ötlettel igyekeztek 

gazdagítani a gyűjtéseket. 
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1. ábra Budapest (1941) térképén az 1920 és 1945 között épült református templomok, imaházak (forrás: 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2015/04/1941.jpg ) 

Templomok, imaházak, gyülekezeti házak, prédikáló helyek 
 

Az alábbiakban időrendi sorrendben számba vesszük mindazokat az építményeket, melyek 

jelen tanulmányom tárgyát képezik. Az egyes templomok bemutatásánál - tekintettel arra, 

hogy a címben megjelölt kereteket szétfeszítené – nem adok mindegyik jeles alkotóról 

monográfiai mélységű ismertetést, hanem az életműveik szerinti legfőbb alkotásokat említem 

csak meg velük kapcsolatban. Több olyan építmény is van a felsoroltak között, ahol nem 

beazonosítható a tervező személye: ezek jellemzően imaházak, vagy korábban más célra 

használt, s aztán templommá alakított épületek, amelyek aztán a gyülekezet kétkezi munkája 

által váltak lelki otthonná. (A fenti korabeli Budapest térképen a nagytétényi és a 

pestszentimrei imaházak nem voltak bejelölhetők.) 
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1927 
 

Budafoki Református Egyházközség 

a Magyar Feltámadás Temploma81 82 83 

1221 Budapest, Demjén István u. 2. 

tervező: Jan Van Beek  

más jelentősebb művei: Budapest, Régi Fóti úti imaház; Budapest, pestújhelyi református 

templom; 

 

2. ábra Budafoki Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/; google.hu, alaprajz: Gál-Hevér 

Dominika, Gál Szabolcs) 

 
81 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 319-321.o. 
82 http://feltamadas.hu/ 
83 Budapest templomai, Budafok-Tétény - XXII. kerület Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti 
sorozat 4. 22-23. o. 
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A mai Budafok területén a középkorban több kisebb falu is állt, amelyek a török időkben 

elpusztultak. A település területe a XVIII. század elején Savoyai Jenő birtoka lett, aki német 

telepeseket hozott ide. Kedvező földrajzi fekvése és az 1867 utáni ipartelepítés következtében 

a községből 1926-ban rendezett tanácsú, 1929-ben pedig megyei város lett. A XIX. század vége 

felé, a lakosság növekedésével együtt, egyre több protestáns magyar család költözött 

Budafokra. 1910-ben épült meg az első kis imaház és lelkészlakás. Ezen imaház épületét mára 

már lebontották.  A trianoni döntés utáni menekültáradat a gyülekezet életére is nagy hatással 

volt. A templom építésének 70. évfordulóján, 1997-ben megjelent kiadvány így ír a vesztes 

háború utáni helyzetről, majd az azt követő megújulásról: 

“Ebben a történelmi helyzetben, amikor a trianoni béke sok százezer magyarnak adta kezébe 

a vándorbotot és kényszerítette szülőföldje elhagyására, sokan telepedtek le Budapest 

környékén. Egy részük a budafoki barlanglakásokban talált otthonra és próbált új életet 

kezdeni. Ezeknek az embereknek azonban nemcsak kenyérre, hanem lelki táplálékra is 

szükségük volt.” 

1922-ben kapott először önálló lelkészt az egyházközség, 1921 és 1926 között duplájára 

gyarapodott a hívők száma. Évek múltán aztán a nagyrészt határon túli területekről 

elűzöttekből álló gyülekezet templom építése mellett döntött. Az egyházközség elöljárói az 

országot járva, az istentiszteletek után a presbiterek meg házról házra járva, fillérekként 

gyűjtötték össze a templom építésére szánt adományokat. 1925-ben minisztériumi engedélyt 

is kaptak az országos gyűjtésre. A presbitérium építési programjában ekkor már nem csak egy 

templom, hanem egy nagytétényi imaház, hitoktatói lakások, és Kelenvölgyben egy 

gyülekezeti ház is szerepelt. A háborús éveket követő korona leértékelődést úgy próbálták 

ellensúlyozni, hogy az összegyűjtött pénzt minél hamarabb építési anyagba fektették, vagy 

telkeket vásároltak. 1926-ban az egyháztanács úgy döntött, hogy a templomtervezéssel Jan 

van Deek, holland származású, de hazánkban élő mérnököt bízza meg. A tervek tehát meg is 

lettek volna, már “csak” az építkezés költségeinek egy része hiányzott. Pénzintézeti kölcsönt 

pedig nagyon nehezen kaptak, végül csak azzal a feltétellel, ha a „gyülekezet ingatlannal bíró 

hívei közül legalább 8-10 ember a váltót aláírja.” Miután ez megtörtént, hozzáfoghattak végre 

a munkához.  Az alábbi idézet egy 1926-os presbiteri jelentésből származik, amely tanúskodik 

a gyülekezet hihetetlen áldozatkészségéről: 
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“Ekkor kezdődött el egyházunk életében a legszebb korszak, amikor a fundamentum ásásához 

jöttek hívők tömegei. Nem engedték, hogy ez pénzbe kerüljön, és míg a fundamentumot ki 

nem ástuk, minden nap 80-120 testvérünk jött kenyérkereső munkája előtt reggel 3 órára, 

vagy utána délután 5 órára, és ásott, talicskázott este 10-ig, amikoris énekkel és imádsággal 

zártuk az aznapi munkát.”  

Az alapkőbe belehelyezték a Bibliát is, hogy fundamentumként az Isten Igéjén nyugodjon a 

templom.  Az ünnepélyes felszentelésre hatalmas tömeg részvételével 1927. október 2-án 

került sor.  Sok egyházi elöljáró és több tucat lelkipásztor is megjelent Nagy-Budapest 

világháború utáni első templomának felszentelésére. A felszentelő imádságot Dr. Ravasz 

László püspök mondta, az igét Benkő István lelkipásztor hirdette.    

Jan van Deek neoromán stílusjegyek alkalmazásával összetett tömegű templomot tervezett. 

Főhomlokzatán két torony zárja közre a bejárati kapuépítményt. Az egyik alacsony lépcső-, 

másik karcsú harangtorony, mindkettő nyolcszög alakú hasáb. A kapuzat két oldalán díszes 

fejezetű pillérek támasztják alá az enyhén csúcsíves, téglaboltozásos oromzatot és az ajtó 

feletti balusztrádos erkélyt. Az ablakok jellemzően csúcsívesek és a téglaboltozat vörös színe 

ezt még külön ki is emeli, a nyílás meglehetősen bonyolult és a homlokzatokra általában a 

túlzott formagazdagság jellemző. Az épület hossz-, és keresztházas, a hossztömeg 

nyeregtetős, a keresztirányú félköríves, mindebből pedig kiemelkedik a négyezet sátorteteje. 

A templombelsőben, a bejárati előtér után az orgonakarzat alatti alacsony belmagasságú 

térbe jutunk, innen továbbmenve nyílik ki felettünk a boltozatos mennyezet. A templombelső 

hangulata leginkább az Alföld nagy, klasszicista protestáns templomaira emlékeztet, 

hangsúlyos oszlopaival, hófehér falaival. Az úrasztalát két oldalról kehelyalakú tartók egészítik 

ki.  350 ülőhely található a templomban. A templomtér mögött gyülekezeti terem kapcsolódik 

az épülethez. 
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Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség 

kelenvölgyi imaház84 85 

1116 Budapest, Gépész u. 23. 

 

3. ábra Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség kelenvölgyi imaháza (forrás: google.hu) 

Albertfalva nevét Albert szász-tescheni hercegről kapta, aki Promontor - a mai Budafok - egy 

részén 1819-ben egy ötven házból álló falut hozott létre, amely a XIX. század végére jelentős 

településsé fejlődött. Az ugyanebben az időszakban létrejött városrész, Kelenvölgy első lakói 

többségükben vasutasok voltak.  A XX. század elején Albertfalva és Kelenvölgy református 

lakosai istentiszteletre a budafoki protestáns imaházba jártak. Hitéleti célt szolgáló állandó 

épületet először Kelenvölgyben emeltek, amelyet 1927. november 5-én szenteltek fel.  

 
84 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 304-305.o. 
85 Budapest templomai, Budafok-Tétény - XXII. kerület Budapesti Városvédő Egyesület; Templomtörténeti 
sorozat 4. 62.o. 
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Az épület szemből egyszintes, oldalról földszintes, hosszúkás tömegű, nyeregtetős épület, 

amelynek lakóház ablakai vannak. A karzattal ellátott belső térben 115 ülőhely van.  Az imaház 

kertjében 1928-ban haranglábat helyeztek el, amely két harangot tart. 
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Józsefvárosi Református Egyházközség 

a Magyar Reménység Temploma86 87 88 

1085 Budapest, Salétrom utca 5. 

tervező: Almási Balogh Lóránd  

más jelentősebb művei: kastélyok: Serényi Lajos grófé (Bukovec), Ambrózy István báróé, 

(Malonya), Szent-Ivány Oszkáré (Bélád), Ambrózy Lajos báróé (Határmajor); Budapest, VIII. 

Horvát Mihály tér 7-8. – a községi pedagógiai szeminárium épülete; óbudai gázgyári lakótelep: 

sorházak, iskola- és óvodaépület; 

 

4. ábra Józsefvárosi Református Egyházközség temploma (forrás: egyházközségi facebook oldal; google.hu, alaprajz: Gál-

Hevér Dominika, Gál Szabolcs ) 

A Józsefvárosban élő reformátusok 1905-ben alapították saját gyülekezetüket, istentiszteleti 

alkalmaikat több helyen, a Tavaszmező utcai gimnázium dísztermében, a Mária Terézia téri 

 
86 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 342-343.o. 
87 Józsefvárosi Református Egyházközség honlapja: https://www.saletrom.net/  
88 Budapest templomai, Józsefváros - VIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 9. 
Budapest, 2009. 33-34. o. 
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iskola dísztermében, a VIII. kerületi elöljáróság tanácstermében, a Bethánia Egylet 

nagytermében, a Mária Terézia téri pedagógiai szeminárium nagytermében tartották. Céljuk 

volt mihamarabb állandó helyet kialakítani, így már az első világháború előtt jelentős összeget 

gyűjtöttek templomépítésre. Azonban a háborút követő infláció miatt pénzük 

elértéktelenedett, 1920-ban ezért újabb, országos gyűjtés indult. A Köbler kocsigyár telkét 

vették meg a Salétrom utcában és 1927-ben megbízták Almási Balogh Lórántot a templom 

terveinek elkészítésével.  Almás Balogh Lóránt tervei csak részben valósultak meg, egyes 

részleteket a kivitelezés során elhagytak. A templomban lévő faragványokat és az asztalos 

munkát Márky Károly végezte, az orgona kovácsoltvas munkáit Mátrai Zoltán készítette.  A 

“Magyar Reménység Templomát” 1927. december 4-én szentelte fel Ravasz László.  

A telken végül is templomot, lelkészlakást, és gyülekezeti termeket alakítottak ki, amelyek a 

belső udvar köré szerveződnek – innen nyílik a templom bejárata is. A Salétrom utcai 

homlokzat három részre tagozódik: balról egy földszintes, hattengelyes épületszárny, majd 

középen egy egyszintes, háromtengelyes rész (innen lehet bemenni az udvarra), s végül a sarki 

részt a templom foglalja el. A templom csak ablakaival fordul a „külvilág” felé. Az öttengelyben 

és kétszinten sorolt, egyenes, illetve íves záródású ablakok között falpillérek tagolják a 

homlokzatot, amelyek a főpárkány alatt volutás-akantuszos fejezetet kaptak. A templom 

főhomlokzatának oromzata enyhén csúcsíves záródású, az oromzat közepén kis kerek 

díszablak van párkánymotívummal. A csúcsív tetején rövid rúdra erősítve helyezték el a 

betlehemi csillagot, az épületnek nincs tornya. A Kis-Salétrom utcai oldalhomlokzat (jelenleg) 

jóval kevésbé díszített, itt az ablakmezőkben négyszer ismétlődik az egyenes, illetve íves 

záródású ablakok egymásfeletti párja, továbbá három, ezen előbbiek teljes magasságát 

befogó, íves, keskeny ablak található.  

A homlokzat neobarokk-eklektikus stílusa a templombelsőben már csak nyomokban van jelen. 

A keresztházas elrendezésű térben, a bejárattól balra lévő végfalnál található a liturgikus tér, 

vele szemben az „u” alakú karzat. A templombelső egésze – a főhomlokzat íves záródásához 

igazodó – boltozatos kialakítású tér. Belső fehér falain és mennyezetén karakteresen 

rajzolódik ki a hálózatos faburkolat, illetve karzatkorlát. A liturgikus térben az orgonaház 

faburkolata és az ahhoz kapcsolódó mózesszékek, továbbá az orgonasípok adják a szószék 

hátterét. Mind az épület külső, mind belső kiképzésén érződik, bizonyos elemeiben (a falak 

ferde vonalvezetése esetén) látszódik is, hogy a templomot a telken már ott álló régi kocsigyár 
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részleges felhasználásával kellett kialakítani, így tehát az előforduló esetlegességek nem a 

tervező hibái, hanem kényszerű adottságok voltak. A templomot és a telkén álló épületeket 

az idők folyamán többször átalakították, főleg a háborús és az ‘56-os forradalom alatti 

sérülések miatt.  2007-ben műemléki védettséget kapott a templom.   
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Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség 

Régi Fóti úti imaház89 

1152 Budapest, Régi Fóti út 75.  

tervező:  Jan Van Beek 

 

5. ábra Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség - Régi Fóti úti imaház (forrás: https://www.bpxv.hu/) 

A jelenleg közösségi házként használt imaházat 1927-ben a Régi Fóti úton, az evangélikus 

templom és a zsinagóga közötti - várostól kapott – telekre építette a Rákospalota-óvárosi 

gyülekezet. Tervezője  Jan Van Beek, holland származású építész. 1928-ban az imaház telkére 

még két melléképület is épült: a gyülekezeti terem és az egyházfilakás.  

Az épület tagolt tömegű, neoromán stílusú. A főhomlokzatot a középső, oromzatos tömeghez 

kétoldalt csatlakozó bástyaszerű, vakolatdíszes és téglaburkolatos oldalszárnyak alkotják, ez 

utóbbiakon vannak a bejárati ajtók is. Baloldalon hengeres lépcsőtorony látható. A csúcsíves 

 
89 Mihály Zoltán: Templomaink, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota; Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és 
Szabadidősport Egyesület; Budapest, 2107. 34-35. o. 
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nyílások, és karéjos körablakok kő-, illetve téglakeretesek.  A sokáig levéltárként használt 

épületet belül jelentősen átalakították. 
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Pestszentimrei Református Egyházközség  

templom90 91 

1188 Budapest, Rákóczi u. 81.  

tervező: Gaál Lajos  

más jelentősebb művei: Budapest, Muraközi utca 22. villa; Budapest, Zulejka utca 12. villa; 

Budapest, Olasz fasor (Szilágyi Erzsébet fasor) 57. villa; Budapest, Vend u. 31. lakóház; 

Budapest,  Gábor Áron utca 30. villa; 

 

6. ábra Pestszentimrei Református Egyházközség egykori temploma (forrás: http://doulos.hu/) 

 
90 90 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 407-411.o. 
91 Pestszentimrei Református Egyházközség honlapja: https://www.doulos.hu/ 
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Pestszentimre, régebbi nevén Soroksárpéteri az 1900-as évek elején még alig 300 főt számlált, 

de lakosainak száma gyorsan emelkedett. Egy évtized alatt már 2000 főre, majd a 20-as 

években történt parcellázások révén 1930-ra pedig már közel 9000 nőtt a népessége. Ekkor 

vált önálló községgé is.  Az ideköltöző lakosság, így a formálódó református közösség nagy 

része is, környékbeli gyárak dolgozóiból és MÁV alkalmazottakból állt.  

Az első református istentiszteleteket magánházakban tartották (a Petho nevű lovászmester 

házában például). 1916-ban alakult meg a Soroksárpéteri Református Fiókegyházközség, s 

ekkortól az istentiszteletek már az Árpád utcai iskola tantermében voltak. A folyamatos lelki 

fejlődésnek és számbeli gyarapodásnak köszönhetően 1926-ban önálló anyaegyházközséggé 

vált a gyülekezet.  Templom- és parókiaépítésbe kezdek, 1926. szeptember 16-án tették le a 

templom alapkövét, majd a felszentelésre 1927. október 16-án dr. Ravasz László püspök 

igehirdetésével került sor. 

A templomot Gaál Lajos építészmérnök tervezte. Az épület az erdélyi építészet jegyeit 

hordozza magán. A főtengelybe, a főhomlokzathoz állított torony két oldalához egy keresztház 

kapcsolódott. A templom jellegadó motívuma a sarkokhoz és a főhajó oldalaihoz illesztett, 

terméskő támpillérek, valamint a torony fiatornyos, pártázat-motívumos kiképzése volt. 

Ablakai az oldalfalakon széles, íveszáródású, keretezett nyílások voltak, amelybe ólombetétes 

üvegeket helyeztek. A toronytesten és az oromzaton a történelmi előképeknek megfelelően 

vékony, lőrésszerű ablakokat alakítottak ki. A második világháború alatt a templomot 

bombatalálat érte és megsemmisült. Mivel az egyházközség már 1934-ben a helyi mozi 

épületét megvásárolva egy kultúrházat hozott létre, innentől kezdve itt tartották az 

istentiszteleteket. 1946-ban egy összeszerelhető fa barakktemplomot kaptak svájci 

adományként.  1966-ban építették fel az új templomot, ami a világháborúban elpusztult 

elődjének alakját idézi, de jóval egyszerűbb kivitelezésben. 2000-ben megépült a szintén az 

eredeti építményre utaló fiatornyos templomtorony is.   
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1928 
 

Pestújhelyi Református Egyházközség 

templom92 93 94 

1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 3. 

tervező: Jan Van Beek 

 

7. ábra Pestújhelyi Református Egyházközség temploma és a felszentelési ünnepség képe (forrás: http://www.bpeszak.hu/; 

egyházközségi honlap, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
92 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 420-421.o. 
93 Pestújhelyi Református Egyházközség honlapja: https://honlap.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-
ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/ 
94 Mihály Zoltán: Templomaink, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota; Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és 
Szabadidősport Egyesület; Budapest, 2107. 58-61. o. 
 

http://www.bpeszak.hu/
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Pestújhely a századfordulón alakult ki Rákospalota keleti részén. Az akkor még Széchényi-

telepnek nevezett terület nyaralónegyed lett volna, amely kezdetben a szomszédos 

Rákospalotához tarozott. 1909-ben önállósult, miután fejlesztési elképzeléseik 

megvalósulását így látták inkább biztosítottnak a helyi ingatlantulajdonosok, ekkortól viselte 

a Pestújhely nevet és vált tisztviselők, munkások családi házas lakónegyedévé.  

Már a kezdetektől nagy számban éltek itt reformátusok, akik 1910-ben kezdték meg a 

gyülekezet szervezését.  1912. június 7-én alakult meg a Pestújhelyi Református 

Fiókegyházközség, melynek élete már a kezdetektől erősen kötődött a Filadelfia Diakonissza 

Egylethez. Kezdetben az istentiszteleteiket is az Egylet pestújhelyi iskolájában tartották, 

amelyet 1919-ben meg is vásárolt az egyházközség. Az épületben imatermet alakítottak ki. 

1928-ban kezdtek bele új templom építésébe, Tőrös Sándor lelkészsége alatt, amelynek 

érdekében gyűjtést szerveztek. Az adományokból, jótékonysági előadások bevételéből és 

kölcsönből végül is összejött annyi pénz, hogy belekezdhettek az építkezésbe. Az 

alapkőletételre 1928. március 4-én került sor, s még abban az évben, 1928. december 2-án fel 

is szentelték a templomot. Tervezője a holland származású építész, Jan van den Deek volt.  A 

fiókegyház 1930-ban alakult anyaegyházközséggé, Pestújhelyi Református Egyházközség 

néven.  

Az észak-európai klasszicista stílusú templom hangsúlyos eleme a főhomlokzat közepén 

magasodó torony. Két oldalához lépcsőháznak szánt oldalszárnyak kapcsolódnak, ezek 

emeletén eredetileg a cserkészotthon és a leánykör szobái lettek volna. A homlokzat 

ablaknyílásai és vakolatarchitektúrája is a klasszicista-eklektikus irányzatot idézik. Igaz ez a 

főbejárat előtti portikuszra is, melynek háromszögű oromzatát két egyszerű fejezetű oszlop 

tartja. A toronytestre még egy tambur is került, amely süveg formájú kupolát tart. A 

templomtér hosszirányú tömegéhez, középen, egy rövid keresztház kapcsolódik, ennek – az 

épület két oldalán lévő - homlokzata szintén oromzatos kialakítású. A liturgikus tér a bejárattal 

szembeni apszisban kapott helyet. A szószék hangvetője - a főbejárat portikuszához hasonlóan 

- két oszlop által tartott timpanon. A szószék két oldalán az úrvacsora szent jegyeit ábrázoló 

színes üvegablakok, az apszis ívében pedig a mózesszékek vannak.  A templom oldalfalain – 

mind a hosszházon, mind pedig a keresztházon - egymás feletti, egyenes záródású ablakpárok 

vannak. A templombelső derűs hangulatú, világos, puritán megjelenésű.   
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Kispest-Wekerletelepi Református Egyházközség 

Horthy Miklós emléktemplom95 96 97 

1192 Budapest, Hungária út 37. 

tervező: Benedicty Sándor  

 

8. ábra Kispest-Wekerletelepi Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/; google.hu, alaprajz: Gál-

Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
95 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 367-368.o. 
96 Kispest-Wekerletelepi Református Egyházközség honlapja: http://wekerle-reformatus.hu/ 
97 Budapest templomai, Kispest - XIX. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 17. 
Budapest, 2016. 22-23. 
 

http://www.bpdel.hu/
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A Wekerletelep Wekerle Sándor miniszterelnöknek köszönhetően jött létre 1908-tól 

kezdődően. A jól kidolgozott urbanisztikai program szerint, tudatosan, s egyben harmonikusan 

tervezett lakótelep a szerény jövedelmű tisztviselők és munkások gyors lakáshoz juttatását 

szolgálta. A Fő tér - ma Kós Károly tér - amelyet Kós Károly a rá jellemző, erdélyi formavilág 

felhasználásával tervezett, különösen is jellegzetes része a telepnek.   Ettől kissé nyugatra, az 

egyik főtengely mentén helyezkedik el a református templom. 

A Wekerletelepen az első református összejöveteleket 1919-ben egy magánlakásban 

tartották. Az itteni reformátusok gyülekezetbe szervezését Bogdán Gyula Erdélyből érkezett 

lelkipásztor kezdte el. 1923. január 1-jén alakult meg a Kispest-Wekerle Állami Munkástelep 

Református Anyaegyházközség. Kezdetben az istentiszteleteket egy helyi iskolában tartották, 

majd az önállósodással megkezdődött a templomépítés is. Ingyen kaptak az államtól telket, 

téglát, és kedvezményes államkölcsönhöz is jutottak.   

Az építkezés 1924-ben Benedicty Sándor tervei alapján indult meg. A Horthy Miklós 

kormányzóról elnevezett templomot Ravasz László püspök 1928. október 21-én szentelte föl.  

A református Figyelő című hetilap ekkor megjelent száma az alábbi szavakkal harangozta be a 

templomszentelést: “A Wekerle-telepi templomot óriási erőfeszítéssel, évekig tartó áldozattal 

hozták létre, s Bogdán Gyula lelkész 1924 óta buzgó munkatársak csapatával gyűjtötte össze 

az építkezésre szükséges nagy összeget. A lapunk címképén látható templom hatalmas, 

masszív, méltóságteljes épület, érezni lehet rajta a kálvinista erőt, s van benne valami régi a 

magyar várak komoly egyszerűségéből. - Isten adja, hogy az új templom telve legyen mindig 

az Ő dicsőségét szolgáló hívei nagy seregével!”  

A templom egyértelműen egyetlen építészeti stílusba sem sorolható, vannak historizáló 

épületelemei (például az ablakok formálása, a párkányzat alatt futó íves frízminta), de a telep 

erdélyi szecessziós hangulata is érződik a terméskőburkolat használatában.  Egyszerre 

tükröződik rajta a történeti hagyomány és a népművészet hatása.  Az összetett alaprajzú 

templomtérben a főhajóhoz kapcsolódik a hatszög alapú, sarokarmírozással díszített torony. 

Emellett egy félköríves gyülekezeti terem is csatlakozik a templomtömeghez. Itt a 

toronygaléria íveszáródású, kettős ablakainak motívuma az oldalhomlokzatok nyílásrendjének 

megfelelően köszön vissza, az ablakmezőket lizénák választják el egymástól. A liturgikus 
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térben az úrasztalát és a szószéket két oldalt egy-egy karzat fogja közre, s itt helyezkedik el 

középen, egy hármas árkádívbe komponálva az orgona is. A templombelső boltozott 

mennyezetű, tágas tér. A szószék kúpra emlékeztető hangvetője napjainkban készült már, s 

maga a lelkipásztor, Alföldy-Boruss Dezső tervezte.  A belső térben összesen 300 ülőhely van. 
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1929 
 

Nagytétényi Református Egyházközség 

imaház98 99 100 

1225 Budapest, Angeli u. 13. 

 

9. ábra Nagytétényi Református Egyházközség imaháza (forrás: http://www.bpdel.hu/; egyházközségi honlap, alaprajz: 

Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

A XVI. század elejétől már éltek protestánsok Nagytétényben, akik 1686-ig a Szent Mihály 

római katolikus templomban tartottak istentiszteletet. Lelkészeik között olyan híres 

 
98 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 383-384.o. 
99 Budapest templomai, Budafok-Tétény -  XXII. kerület Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti 
sorozat 4. 24-25. o. 
100 Nagytétényi Református Egyházközség honlapja: https://refnagyteteny.eoldal.hu/ 

http://www.bpdel.hu/
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prédikátorok is voltak, mint Szegedi Kis István. Később a török kiűzését követően a település 

elnéptelenedett, elpusztult. Új földesurai a katolikus Száraz György, majd a szintén katolikus 

Rudnyánszky József birtokán csak katolikus dolgozhatott.  Az újjáépült településre is német 

telepeseket hívtak. A templomot 1753-1754-ben teljesen felújították, ekkor 

Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel.  

Az 1851-es népszámlálásig az újjáépült Nagytétényben nem volt protestáns lakos, először 

1886-ban költözött református család ide, s ezután a reformátusok számaránya fokozatosan 

emelkedett.  A lassan gyülekezetté formálódó közösség eleinte a Budafoki Református 

Egyházközség szórványa volt, majd 1924-ben alakult meg a Nagytétényi Református 

Leányegyház, mely 1937-ben vált önállóvá. 1926-tól folyt a gyűjtés, melynek 

eredményeképpen 1929-re épült fel a református imaház és a lelkészlakás. Addig az 

istentiszteleteket magánházaknál tartották.  Az imaház az 1920-as évek stílusában épült, 

egyszintes lakóház formájú épület. Téglalap alaprajzú, csonka kontyos, nyeregtetős. Falai 

fehérre meszeltek, ablakai nagyméretű lakóház ablakok.  Kialakításakor az épület szakrális 

rendeltetésére csak homlokzatán elhelyezett kehely utalhatott. A karzat akkoriban a liturgikus 

térrel szemben helyezkedett el, ezt azóta már elfalazták.  A szószék a hangvetővel, az 

úrasztala, a faragott padok 1939-ben készültek helyi iparosok műhelyében.  

1956-ban G. Joó István építész tervei alapján a templom mellé harangtornyot emeltek.   
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Rákosfalvai Református Egyházközség 

templom101 102 103 

1106 Budapest, Kerepesi út 69. 

tervezők: Hoffer Imre és Frecska János  

Frecska János más jelentősebb művei: Budapest, Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola; 

Budapest, kőbányai evangélikus templom; Győr, postapalota; 

 

10. ábra Rákosfalvai Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi honlap, 

alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
101 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 429-430.o. 
102 Budapest templomai, Kőbánya - X. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 10. 
Budapest, 2010. 
103 Rákosfalvai Református Egyházközség honlapja: http://www.rakosfalva.net/ 

http://www.bpeszak.hu/
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Rákosfalva – korábban Rákosmező – az 1800-as évek közepén még kirándulóhely volt, ahol a 

Rákos-patak mentén állt a híres Sárga-Csikó vendéglő. Tulajdonosa, s egyben a környező 

földek birtokosa az 1870-es évektől fölparcellázta területét, amelynek gyors beépüléséhez a 

HÉV vasút létrejötte nagyban hozzájárult. Közigazgatásilag Rákosfalva soha nem volt önálló, 

1872-ben Erzsébetváros külterületéhez, majd 1894-ben Kőbányához, végül 1930-ban 

Zuglóhoz csatolták. 1910-ben 3 ezren lakták az akkor még családi házas, villás lakónegyedet.   

A gyülekezet élete jelképesen 1897-ben kezdődött, amikor először gyűltek össze egy 

rákosfalvai református ember udvarán istentisztelet tartására. Később magánházakban voltak 

hitéleti alkalmaik, majd 1919-től az Álmos vezér téri iskolában gyűltek össze. 

Templomépítésbe is belefogtak, de az összegyűjtött pénzadományt a háború utáni infláció 

elértéktelenítette. A gyülekezet azonban tovább folytatta a gyűjtést, s az végül is a Kálvin téri, 

kőbányai gyülekezetek, illetve a székesfőváros telek- és pénzadományával együtt már 

elégségesnek bizonyult a templom megépítésére.  

A terveket Hoffer Imre és Frecska János építészek készítették el. A templom alapkőletételére 

1928. október 20-án került sor, majd 1929. május 12-én tartották a templomszentelést dr. 

Ravasz László püspök szolgálatával. A templom 1947-ig a kőbányai egyház prédikálóhelyeként 

működött, majd missziói egyházközséggé, végül 1959-től anyaegyházközséggé vált.  

A templom főhomlokzatán a klinkertégla-borítás az északnémet architektúrát idézi, de a 

téglaboltozatok megformálása és a párkányzat hullámzó ívei már inkább art deco stílusjegyek. 

Az összkép kiegyensúlyozott arányú és dekoratív. Hangsúlyos eleme a béletes kapuzat, fölötte 

a hármas ablakív és a bejárat jobb oldalán álló torony. A 268 férőhelyes templom alatt 

gyülekezeti rendezvényterem található. A templombelsőben a bejárat felett helyezkedik el a 

karzat és az orgona.  Ezzel szemben a liturgikus tér, ahol egy alacsonyabb, keskeny beugróban 

található a szószék és mózesszékek együttese, előttük az úrasztala. A szószék feletti kerek, 

színes üvegablak az úrvacsorai kelyhet ábrázolja ki.  Az oldalhomlokzatokon 3-3 klasszikus 

megformálású, íves záródású ablak van. 
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Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség 

templom-gyülekezeti ház104 105 106 

1161 Budapest, Budapesti út 82. 

tervező: Árkay Aladár  

más jelentősebb művei: Budapest, Budai Vigadó; Budapest, fasori református templom, 

lelkészlak és tanoncotthon; Budapest, Kis-Svábhegyen a bírák és ügyészek lakónegyede; 

Budapest, a városmajori római katolikus kis templom és a Jézus Szíve plébániatemplom; Győr,  

gyárvárosi templom; Budapest, a "Rákócziánum" kápolnája; Budapest, II. Keleti Károly utca 

39., Babocsay villa; Budapest, Baróthy-ház; Budapest, Bírói Egyesület Kollégiuma; Budapest, 

XII. Alma utca, Árkai Aladár családi háza; Budapest, kőbányai lengyel nemzetiségi templom; 

Mohács, fogadalmi templom; Budapest, Szent Cirill és Szent Metód bolgár pravoszláv 

templom; 

 

11. ábra Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség gyülekezeti háza (forrás: http://www.bpeszak.hu/; 

google.hu, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
104 Millisits Máté: A budapesti református egyházköszégek 443-445.o. 
105 Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség honlapja: https://www.refsashalom.hu/ 
106 Budapest templomai, XVI. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 8. Budapest, 
2009. 25-26. o.  

http://www.bpeszak.hu/
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A település a középkorban Pusztaszentmihály néven a domonkos rendi apácák tulajdonában 

volt. A török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett. 1661-től a felsővattai Wattay családé, 

1731-től Grassalkovich Antalé, majd az 1860-as években több tulajdonosváltás után az ún. 

„Belga Bank” birtokába került. Az 1870-es évek elejétől kezdődött meg a parcellázás, így a XIX. 

század végéig több telep is kialakult. 1902. december 1-jén a telepek leváltak Csömör 

településről és Rákosszentmihály néven önálló nagyközséggé alakultak. A település fejlődését 

a HÉV-vonal kiépítése nagymértékben segítette, így az 1920-as népszámlálás adatai szerint 

Rákosszentmihálynak már 14 500 lakosa volt, alapvetően munkás, iparos emberek. (1926-ban 

az addig a község részét képező Árpádföldet Cinkotához csatolták.) A jellemzően családi házas 

beépítés egy része úgynevezett postatakarékpénztári befektetéssel valósulhatott meg, 

amelyeknek egyszerű, de jellegzetes stílusa még a mai napig is meghatározó. 

A rákosszentmihályi reformátusok 1901-ben mondták ki fiókegyházzá alakulásukat, és a 

rákospalotai gyülekezethez, mint anyaegyházközséghez csatlakoztak. Elindították a 

hitoktatást a település iskoláiban, istentiszteleteiket pedig egy Árpád utcai bérelt helyiségben 

tartották. A gyülekezetet 1903-ban missziói egyházközséggé nyilvánították, Csömör, 

Rákosliget, Cinkota és Mátyásföld szórvánnyal. Ezután fogalmazódott meg az önálló templom 

építésének gondolata és a gyűjtés el is indult. Eleinte csak imaházat akartak építeni, de ez a 

terv meghiúsult, majd az 1913-ban érkező új lelkész már templomépítést hirdetett.  A 

szükséges fedezet előteremtésére a gyülekezet bálokat és mulatságokat rendezett, 

adományokat gyűjtött. Az 1914-re összegyűlt jelentékeny összeget hadi kölcsönbe fektették, 

amelyet aztán a háborús válság elértéktelenített. 1919-ben önálló anyaegyházközséggé 

alakult a gyülekezet és újra elindult a gyűjtés a templom és egy árvaház megépítésére. A 

téglajegyek értékesítéséből és minisztériumi támogatásból összejött forrás nem volt 

elegendő, így hitelfelvételre került sor. A kölcsönt nyújtó bank azonban csak kultúrház céljára 

nyújtott kölcsönt, mert így látta biztosítottnak pénze megtérülését, ezért is épült gyülekezeti 

központ jellegűen az épületegyüttes. Ennek alapkövét 1928. április 1-én helyezték el, az 

alapító okirattal együtt, s 1929-re fejeződtek be az építési munkálatok.  

A gyülekezeti központ Árkay Aladár tervei szerint épült, aki az erdélyi szecesszió stílusában 

alkotta meg azt. Az épületegyüttes „T” alakú, amelynek az utcára merőleges szárnyában a 

templom, az azzal párhuzamos többszintes szárnyában pedig a lelkészlakás, valamint hivatali 

és gyülekezeti helyiségek vannak. A tömeg- és homlokzatformálás részletei jellemző 
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stílusjegyek: összetett, játékos tömegformák, meredek tetősíkok, csonkakontyok, terméskő 

lábazat és ablakkeretezés, íves alakú nyílások. A templomszárny főhomlokzatát két oldalról 

hengeres lépcsőtornyok keretezik. A templomi előtér építményén a középen álló csúcsíves 

ajtó mellett 3-3 szintén csúcsíves, kalászmintázatú ablak van. A köztük lévő falmezőket 

gyöngysor díszítésű féloszlopok tagolják, az ablakok alatt kerekded párkányzat fut. A 

főhomlokzat kialakításának gazdagsága, színezettsége kissé romantikus, szinte már mesés 

jelleget kölcsönöz az épületnek. De az egész együttes összességében kiegyensúlyozott arányú, 

hangulatos alkotás. A templombelső építésze Csaba Rezső volt.  A tágas teremben 250 

férőhely van. A liturgikus tér a bejárattal szemben helyezkedik el, a szószék két oldalán vannak 

a mózesszékek. A mennyezete összetett díszítésű: a két hosszoldalon színes gerendák 

sokasága fut végig, a középső mezőkben pedig geometrikus formájú fafaragás látható. 
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1930 
 

Kelenföldi Református Egyházközség 

Magyar Advent Temploma107 108 109 

1117 Budapest, Október 23. utca 5. 

tervező: Medgyaszay István - más jelentősebb művei: Sopron, Petőfi Színház; Gödöllő, 

művészházak; Veszprém, Petőfi Színház; Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum; Moson, Berekszó, 

Resicabánya – népiskolák; Budapest, Szent Gellért Szövetkezet lakóháza; Rárósmúlyad, Szent 

Erzsébet templom; Ógyalla, Szent László római katolikus templom; Karánsebes, Állami 

Főgimnázium; Budapest, Ménesi út 59/b., a Medgyaszay család háza; Püspökladány, római 

katolikus templom; Nagykanizsa,  színház (ma Medgyaszay-ház); Mátraháza, turistaszálló; 

Budapest, Kiss János altábornagy u. 55-59., bérházházcsoport; Budapest, Baár-Madas 

Református Leánynevelő Intézet; Balatonalmádi, Szent Imre plébániatemplom; Nagykanizsa, 

Tüzérlaktanya; Budapest, Kapás utca 20-22., OTI-Rendelőintézet; Mátraháza, Bán Szálló; 

 

12. ábra Kelenföldi Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/; egyházközségi honlap, alaprajz: 

Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
107 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 357-360.o. 
108 Kelenföldi Református Egyházközség honlapja: http://www.kelenref.hu/ 
109 Budapest templomai, Újbuda - XI. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 13. 
Budapest, 2014. 34-35. 

http://www.bpdel.hu/


101102/00642 
 

72 
 

Kelenföld a XVIII. század közepén szőlészetekkel és zöldségkertészetekkel kezdett 

benépesülni, majd a XIX. század végétől egyre több ipartelep is létesült, ami a területet átszelő 

országutakhoz és vasútvonalakhoz kapcsolódott.  Az 1920-as években lendületesen beépülő 

Lágymányos és Kelenföld a budai polgári középrétegek jellegzetes modern városnegyedévé, 

1930-ban a főváros új, önálló XI. kerületévé vált (Szentimreváros).  

A református gyülekezet – melynek tagjai között szépszámmal voltak erdélyi menekültek - első 

istentiszteleteit a kelenföldi pályaudvar melletti Községi Iskola barakképületében, aztán a Váli 

utcai iskolának (mely ma a József Attila Gimnázium) tornatermében tartotta, eleinte havonta, 

majd 1920-tól már hetente. 1926. január 1-jén jött létre a Budapest-Lágymányos-Kelenföldi 

Missziói Egyházközség, s még abban az évben telket vásároltak az építendő templomuk 

számára. Ennek alapkövét 1928. szeptember 30-án tették le az akkori Fehérvári út és Lenke 

utca sarkán, a mai Október 23. utcában. Az épületnek a Magyar Advent Temploma nevet 

adták, utalva arra, hogy 1919 őszén Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg Kelenföldön át 

vonult be a székesfővárosba.  

Az épületegyüttes költségeinek összegyűjtésére holland és amerikai reformátusok segítségét 

is kérte a gyülekezet. Az adományok összesítését az 1935-ben megjelent díszes Aranykönyv 

örökítette meg.   

Az építkezés fővédnökének Horthy Miklós kormányzót, mint Magyarország református 

államfőjét kérték fel. A templom épületét 1930. november 16-án szentelték fel. Az eseményen 

megjelent Horthy Miklós is, akit a katonazenekar és a díszszázad köszöntött. Ő noha számtalan 

templomi alapkőletételen jelen volt, de a történelmi események alakulása miatt, csak ez az 

egyetlen budapesti református templom, amelynek felszentelésén is részt tudott venni. Rajta 

kívül ugyanakkor jelen volt a hazai katonai és politikai elit nagyrésze is, és az eseményről a 

Magyar Rádió helyszíni közvetítést adott. Az ünneplő gyülekezet egyrésze csak az altemplomi 

rendezvényterembe fért csak el, így számukra a prédikációt megafon segítségével 

kihangosították.  

A templom és az azt közrefogó két négyemeletes bérház gyülekezeti központ jelleggel épült. 

A korszak egyik legjelentősebb, nagy figyelmet érdemlő alkotása, melyet Medgyaszay István 

tervezett, a rá jellemző (késő szecessziós) magyaros stílusban. A modern technikával 

kialakított, vasbeton tartószerkezetű együttes a lábazatot és az épületkontúrokat hangsúlyozó   
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terméskő burkolatot kapott. Ez a templomkülső „mentsvár”, „erős vár” légkörét erősíti, 

amihez a tömegformálás egyszerűsége, robosztussága, s a torony monumentalitása is 

hozzájárul. Az oldalsó bérházak formálása különösen is visszafogott, így valójában az 

összképben csak a templom környezetének keretét biztosítják. A templomablakok 

osztásrendjében a hármas árkádívsor uralkodik.  A főbejárati árkádsor kapuzatán liliomot, 

kelyhet és galambot ábrázoló fafaragásos motívumok láthatók. A templomtér bejárat felöli 

oldalán kétszintes karzat emelkedik. A négyezetes alaprajzú templomtér fehér falai, az 

oldalhomlokzatok magas, ívelt, színes üvegablakai, valamint a felettük gazdagon faragott 

mennyezet lenyűgöző hangulatot teremtenek.  A főbejárattal szemben kialakított liturgikus 

tér - az úrasztala, a szószék és annak hátterében az orgonaház kopjafás tartószerkezete - a 

tervezői koncepciót egy műalkotássá sűrűsítő, egységes kompozíciót alkot. A 

templombelsőben összesen 500 ülőhely van. A templomnak két harangja van, az egyiket még 

felszentelése előtt, 1930 virágvasárnapján, a másikat, a Horthy Miklós emlékharangot 1934. 

november 16-án helyezték el a toronyban.  

1935. december 22-én adták át az akkoriban újdonságnak számító villanyszerkezetes orgonát, 

amely a németországi Walker-gyárban készült.   

Az épület a második világháborúban jelentős mértékben megrongálódott, a károkat csak 

1955-re állították helyre.  
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1933 
 

Baross téri Református Egyházközség 

barakktemplom110 111 

egykori címe: Budapest, Aréna út - Thököly út sarka 

 

13. ábra Baross téri Református Egyházközség egykori barakk temploma (forrás: https://reformacio.mnl.gov.hu/) 

 
110 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 311-313.o. 
111 Baross téri Református Egyházközség honlapja: https://honlap.parokia.hu/lap/baross-teri-
reformatusok/cikk/mutat/allando-gyulekezeti-alkalmak/ 
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A Baross téri Református Egyházközség helyzete egyedülálló: noha korábban rendelkezett 

önálló templomépülettel, napjainkban már csak használója az istentiszteleteinek is helyet adó 

Magyarországi Református Egyház Zsinata székházának.   

Ezen gyülekezet története is szorosan egybefonódik „Trianon árváival.” Az 1920-as 

menekültek tömege itt lakott a környéken, sokan közülük vasúti vagonokban éltek hosszú 

ideig. Az Erzsébetváros és a Józsefváros ezen környéke egyébként is rendkívül sűrűn lakott, 

nehézsorsú embereknek helyet adó városrész volt. Az itteni hívők pásztorolását a fasori 

gyülekezet vállalta magára, de annak lélekszáma idővel 20 ezer fölé emelkedett, így 

nyilvánvalóvá lett, hogy újjá kell szervezni működési kereteit.  A környék reformátusai 

gyülekezetté alakulva 1932-ben fiókegyházzá, majd 1938-ban anyaegyházzá váltak. Első 

istentiszteleteiket 1928-ban a Hernád utcai iskola tornatermében, majd 1929 őszétől a Keleti 

pályaudvar dísztermében tartották.  Noha már 1931-ben adománygyűjtés indult 

templomépítésre, egyelőre egy barakktemplomot állítottak csak maguknak 1933-ban. Ez az az 

építmény volt, melyet korábban a Nagyvárad téri gyülekezet használt, illetve azt megelőzően 

kórházként is szolgált az első világháborúban. A barakktemplomot az Aréna-Thököly út sarkára 

állították fel. 1933. május 25-én került sor a templomszentelésre, az ünnepi istentiszteleten 

az Igét dr. Ravasz László püspök hirdette. Közben folyt tovább a gyűjtés, majd 1939-ben 

Padányi Gulyás Jenő nyerte a templomépítés tervpályázatát. De ennek megvalósulása a 

második világháború miatt már elmaradt. A gyülekezet a kőtemplomra gyűjtött 30 000 téglát 

és 80 000 pengőt a Lónyai utcai Református Gimnázium építésére ajánlotta fel.  1966-ban az 

Atlétikai Európa-bajnokság miatt lebontották az addigra már elhasználódott épületet, mivel 

„rontotta a Népstadionhoz vezető út városképét.” Ettől kezdve a gyülekezet az MRE Zsinati 

Székháza nagytermében tartotta igei alkalmait, mindmáig.  

A barakk egy acélszerkezetes, faépület volt, melynek oromzatos homlokzatát két oldalról kis   

harangtornyok keretezték. A barakktemplom belső terében 600 ember fért el. 

 



101102/00642 
 

76 
 

Angyalföldi Református Egyházközség 

a Feltámadás Temploma112 113 114 

1139 Budapest, Frangepán u. 43. 

tervező: Padányi Gulyás Jenő  

más jelentősebb művei: Budapest, Lónyay Gimnázium Közraktár utcai épülete; Budapest, 

Hunnia Filmgyár; Budapest, kelenföldi autóbuszgarázs; Budapest, lakóházak; 

 

14. ábra Angyalföldi Református Egyházközség temploma (http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi honlap, alaprajz: Gál-

Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
112 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 306-307.o. 
113 Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség honlapja: http://frangepan.hu/ 
114 Budapest templomai, XIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat; Budapest, 
2017. 39-41. o. 

http://www.bpeszak.hu/
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Angyalföld a XIX. század közepéig ritkán lakott terület volt, majd a vasút kiépülésével és gyári 

üzemek idetelepülésével a századfordulóra az egyik legjelentősebb ipari körzetté vált. Az itt 

dolgozó és a környéken megtelepedő munkásemberek között sok református volt, de 

jelentősen megnövelte a hívek számát a trianoni menekültek tömege is. Sokan közülük 

vagonlakóként éltek a közeli rendezőpályaudvaron.  

Az Angyalföldi Missziói Református Egyházközség 1911-ben jött létre és istentiszteleteiket a 

környék iskoláiban tartották.  1921-ben váltak anyaegyházközséggé, a templomépítést 1926-

ban határozták el, ami mellé még parókiát és egy tanoncotthont is fel akartak húzni. A 

székesfőváros 72 ezer pengőt adományozott az egyházközségnek 1927-ben, s még ebben az 

évben Padányi Gulyás Jenő és társa, Gothard Zsigmond építész nyerte a templom 

tervpályázatát. A templom alapkőletételére 1927. november 20-án került sor, de a 

munkálatok kisvártatva félbeszakadtak a gazdasági válság miatt. Hosszú késlekedés után új 

lendületet vett az építkezés, s így a „Feltámadás templomát” végül 1933. december 10-én 

szentelték fel. Az ünnepi istentiszteleten dr. Ravasz László püspök hirdette az Igét.  

A templom bemutatása előtt röviden szólni kell a tervező személyéről és építészetelméleti 

munkásságáról, hiszen ő volt az, aki az „Építészet” című folyóirat főszerkesztőjeként az egyik 

legelhivatottabb képviselője volt a falukutatásnak, a népi építészetnek, s így a „magyaros” 

stílusnak. Ugyanakkor ezt a jelzőt vele kapcsolatban csak körültekintéssel szabad alkalmazni, 

hiszen mindig is fennen hangoztatta, hogy a nemzeti építészetet csak inspirációnak szabad 

tekinteni, s küzdött annak díszlet-architekturává nyomorítása ellen.115 Ezzel kapcsolatban 

megjelent egyik cikkében a következőket mondja: „Lehet azt jól is alkalmazni (értsd: a népi 

formavilágot), de ehhez az szükséges, hogy a tervező ismerje és értse is a magyar 

népépítészetet, érezze ki funkcióját anyagi és szellemi tekintetben egyaránt. Bár még messze 

vagyunk attól, hogy ez az ismeretanyag teljes egészében birtokunkban volna, annyit már 

világosan látunk, hogy népépítészetünk e szellemi tartalma adja azokat a kifejezetten faji 

sajátságokat, amelyek műveltségen és technikán át mindennemű építészeti alkotásainkat 

 
115 Baranyai Katalin: Teremthet-e közösséget és stílust az építészet? Viták a nemzeti jellegről és a népi 
építészetről a két háború között. 
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kialakítani hivatottak.”116 Ezen kiérlelt gondolatok jegyében született az angyalföldi templom 

is.  

A külső tekintetében egyszerű kompozíciót láthatunk. A toronyhenger a főépület tengelyében 

állva, annak téglatestével összeszerkesztve egy tömeget alkot. Alul – a főhomlokzathoz 

illesztve - két lépcsőtorony hengeres teste fogja közre a tornyot, ezek tömegét a főbejárati 

előtető kapcsolja össze. A toronytetőzet alakja eredetileg magasabb és karcsúbb volt, ezt 

azonban átépítették, és a világháborúban elpusztult a két lépcsőtorony is. Az 

oldalhomlokzatokon utalásszerű támpillérek osztják meg a falfelületet, köztük keskeny 

íveszáródású ablakok. A tornyon hármas árkádsoríves nyílások vannak. 

A téglalap alaprajzú templomnak két karzata is van, egyik a bejárat fölött, a másik vele 

szemben, a liturgikus tér hátterében található. A külső látványban csak úgy, mint a belső 

térben, a kerekded motívumok határozzák meg a légkört. A karzatok mellvédje ívvel 

kapcsolódik az oldalfalakhoz, a mennyezetet kosárgörbe formájú betonívek tagolják, köztük 

az íves ablakok, és azok hengeres betetőzése. A félköríves szószék feletti látványt a karzat 

diadalíve keretezi. Mégsem tűnik soknak, vagy diszharmonikusnak a kerek formák sokasága az 

összképben, a látvány inkább egy hímzés kanyargós vonalaiból álló mintázatára emlékeztet. 

Így szűrődnek át az építész teremtő képzeletén nemzeti hagyományaink, sajátosságaink, 

amelyek aztán távolibb asszociációk révén történelmi - hitvallásos – értékeinkkel is 

összekapcsolódnak. 

Az eredetileg egyébként a mennyezeti felületek kazettás kiképzését és a vasbetonívek alját 

népi formavilágú díszítőfestés fedte, melyeket (illetve maradványaikat) a belső felújítása után 

eltávolították, és egy új koncepció szerinti színezést adtak a falaknak. 

 

 
 

 
116 Padányi Gulyás Jenő: Magyaros...magyar... in: Építészet - A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet negyedévi 
szemléje, 1942. 2. évfolyam, 1-4. szám; 104-105.o. 
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Csepel-Központi Református Egyházközség 

templom117 118 119 

1211 Budapest, Károli Gáspár utca 13.  

tervező: ifj. Ybl Miklós 

 

15. ábra Csepel-Központi Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/; egyházközségi honlap, 

google.hu, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

A reformáció a Csepel-szigeten az 1530-as években terjedt el, amikor is a lakosság jelentős 

része áttért a református hitre, s a szigeten fekvő Ráckevén volt a reformáció egyik hazai 

 
117 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 328-329.o. 
118 Budapest templomai, Csepel - XXI. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 19. 
Budapest, 2019. 26-27. o. 
119 Csepel-Központi Református Egyházközség honlapja: http://www.refcsepel.hu/  

http://www.bpdel.hu/
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központja, a református egyház szuperintendenciája is.   A törökuralom elleni harcok során 

azonban a szigeten lévő települések és közösségeik lényegében megsemmisültek. A XVIII. 

században Bajorországból német telepesek népesítették be újra Csepelt, akik mind római 

katolikusak voltak. Csak a XIX. század végén jött létre újra itt református gyülekezet, az ide 

költöző kétszáz kubikus munkás és családjaik révén. Az első református istentiszteletet 1889. 

július 17-én tartották a csepeli községházán. A település a század végén - jórészt a Weiss 

Manfréd Vasműveknek köszönhetően - már jelentős ipari központnak számított, a 

lakosságszám gyorsan nőtt. Így a századforduló éveiben már létre jöhetett a Csepeli 

Református Fiókegyházközség. 1899-ben egy volt családi házból imaházat alakítottak ki, majd 

1909-ben templomépítés céljából telket vásároltak, és országos gyűjtésbe kezdtek. 1914-ben 

a templomtelken imaház építését tervezték, de a kivitelezésre már rendelkezésre álló összeget 

hadikölcsönbe fektették, s így az az évek során elértéktelenedett. 1918-ban az akkor már 1500 

fős gyülekezet számára egy iskolában kellett az istentiszteleteket megtartani. De a háború 

utáni években újrakezdték a templomépítésre szánt adománygyűjtést. 1927. július 17-én volt 

a templom alapkőletételi ünnepsége. 1928-ban először a lelkészlakás és gyülekezeti ház 

készült el, amelyben a templom felépüléséig az istentiszteleteket tartották. A gyülekezet 

növekedésének elismeréseként pedig 1929-ben megalakult az önálló csepeli 

anyaegyházközség. 1928 nyarán autóbalesetben elhunyt a templom tervezője, ifj. Ybl Miklós 

(Ybl Miklós unokaöccse), utána a kivitelezés munkáinak irányítását az egyébként modernista 

szemléletű Nyíri István és Lauber László tervezőpáros vette át.  A templom megvalósítását 

anyagilag jelentősen hátráltatta az 1929-1932 közötti gazdasági válság, ezért az igényesebb, 

nagyvonalúbb terveket egyszerűbbé alakították át. Végül is 1933. december 17-én Kováts J. 

István - a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjeként - szentelte fel a 420 

férőhelyes épületet. A templomtorony az épület jobboldala mentén, a Táncsics Mihály és a 

Károli Gáspár utca sarkán áll, míg az épület főbejárata a Táncsics Mihály utcára nyílik. A 

templom egyszerű tömegformálását a keskeny, félköríves záródású ablakok tagolják. A 

főhomlokzaton a bejárat feletti ablakpár a mózesi kőtáblák formáját idézi, mellettük a 

kapuzatot hangsúlyozó kubus historizáló formákkal, meander motívummal és stilizált 

pálmalevéllel van díszítve. A főbejárat feletti ívfelületet az úrvacsora szent jegyeit megjelenítő 

féldombormű ékesíti. Az épület belső terét dongaboltozat fedi. A bejárat felett helyezkedik el 

a karzat, azzal szemben, a hosszanti tér másik oldalán, diadalívvel keretezett szószék található, 

ami egy falbaépített lépcsőn keresztül közelíthető meg. Ennek két oldalán, a fal mentén „u” 
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alakban elhelyezett mózespad keretezi az úrasztalát és a keresztelőmedencét.  1944 nyarán 

egy bombatalálat következtében használhatatlanná vált a templom, és csak 1947-ben 

építették újjá. 
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1934 
 

Rákoshegyi Református Egyházközség 

imaház120 121 122 

1174 Budapest, Szabadság u. 26. 

 

16. ábra Rákoshegyi Református Egyházközség imaháza és egykori templomterve (forrás: http://www.bpeszak.hu/; 

egyházközségi honlap) 

 
120 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 431-432.o. 
121 Rákoshegyi Református Egyházközség honlapja: http://refrakoshegy.hu/ 
122 Budapest templomai, Rákosmente - XVII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 
5. Budapest, 2007. 

http://www.bpeszak.hu/
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Rákoshegy a XIX. század végéig Rákoskeresztúrhoz tartozott, mint a Podmaniczky család 

birtoka. Miután ezt 1890-ben eladták, elkezdődhettek a parcellázások. Gyorsan beépült a 

terület, ami nemcsak a kedvező telekáraknak, hanem egy vasúti megálló létesülésének is 

köszönhető volt. Rákoshegy 1921-ben önálló nagyközséggé alakult. A református közösség az 

első istentiszteleteket a Bulyovszky utcai általános iskolában tartotta. Majd a gyülekezet 1925-

ben templom és parókia építését határozta el, s ennek érdekében még abban az évben telket 

vásároltak. Szűkös anyagi lehetőségeik miatt – a tervezett „magyaros” stílusú épületegyüttes 

helyett – csak egy 90 férőhelyes imaház készült el 1934-re. A gyülekezeti tagok téglajegyeket 

vásároltak, illetve berendezési tárgyakat adományoztak az imaházba, így segítették az 

építkezést. Az épület kertjében egykor üvegházak voltak, illetve a gyülekezet résztulajdonosa 

volt egy nagyobb szántónak is, ezek bérbeadásával is igyekeztek fenntartani az 

egyházközséget. 1940-ben egy fém haranglábat állítottak és harangot öntettek. 1941-ben 

alakult meg a gyülekezet önálló presbitériuma és kezdeményezték az egyházközség 

önállósulását, amely végül is csak 1947-ben sikerült. A háború alatt az imaház kórházként 

működött, így istentiszteleteiket az evangélikusok segítségével tarthatták meg. A megszálló 

orosz katonák lóistállónak használták. A háborús időket követően újra birtokba vehette a 

gyülekezet az imaházat, amelyet a 70-es években felújítottak és egy parókiával bővítettek, 

majd a 2017-es felújítás során harangtornyot is építettek hozzá. 

Az imaház hosszú, téglalap alaprajzú, családi ház léptékű épület. Csonkakonty tetős, a keleti 

hosszoldalán korabeli lakóház ablakai vannak. Bejárata az északi falnál található. Az egyszerű 

terem déli falánál van a szószék. 
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1935 
 

Budahegyvidéki Református Egyházközség 

templom123 124  

1126 Budapest, Böszörményi út 28.  

tervező: Wandra Lajos 

 

17. ábra Budahegyvidéki Református Egyházközség temploma korábbi és jelenlegi funkciója szerinti kialakításban (forrás: 

http://www.bpdel.hu/; http://pestbuda.hu; ) 

 
123 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 322-324.o. 
124 Budapest templomai, XII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 3. 28-29. o. 

http://www.bpdel.hu/
http://pestbuda.hu/
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A Németvölgyet, a Sas-hegy és a Németvölgyi-árok tágabb környezetét magába foglaló 

városrész a két világháború közötti időszakban épült be középpolgári családok házaival és 

bérházakkal. 1932. február 1-jén alakult meg a Budahegyvidéki Református Missziói 

Egyházközség a Budai Egyházközségből kiválva, s 1935-ben lett anyaegyházközség.  Az 

istentiszteleteket kezdetben a Márvány utcai iskolában tartották, mígnem 1935-ben 

megvásárolták a Böszörményi út és a Beethoven (akkoriban Gaál) utca sarkán álló épületet, 

amely mindmáig a gyülekezet otthona. Az eredetileg “Claridge” nevet viselő éttermet és 

kávéházat Wandra Lajos tervezte. A Gaál utca felől nyíló étterem és a Böszörményi útról nyíló 

kávéház között helyezkedett el a konyha és a kiszolgáló helyiségek, az emeleten a vendéglős 

lakása és a bridzsklub volt. Az épület lapos tetején nyári kerthelyiség foglalt helyet. A 

mulatóegyüttes működtetése sikertelennek bizonyult, s így került sor arra, hogy az épületét 

eladják. A belsőleg átalakított, és hitéleti célra berendezett házat 1935. május 5-én Ravasz 

László püspök szentelte fel. Az épületet egyébként csak ideiglenes otthonnak gondolta volna 

a gyülekezet, de egy új templom építését a II. világháború közbejötte meghiúsította.  A 

környék református lakói az I. kerületi Szilágyi Dezső téri templomhoz tartoztak, de egyre nőtt 

az igény egy közelebbi gyülekezeti hely kialakítására, mely így – végleges lelki otthonként – 

megvalósult, napjainkra kiegészülve a sarkon található főbejárat fölötti faborítású toronnyal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



101102/00642 
 

86 
 

Nagyvárad téri Református Egyházközség 

az Emlékezés Temploma125 126 127 

1089 Budapest, Üllői út 90. 

tervező: Dudás Kálmán  

más jelentős művei: Pápa, református templom; Celldömölk, református templom; Budapest, 

Horthy Miklós családiház-telep; 

 

18. ábra Nagyváradi Református Egyházközég temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/; egyházközségi honlap, google.hu, 

alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
125 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 385-387.o. 
126 Nagyvárad téri Református Egyházközség honlapja: http://www.nagyvaradteriref.hu/ 
127 Budapest templomai, Józsefváros - VIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 
9. Budapest, 2009. 46-47. o. 

http://www.bpdel.hu/
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A józsefvárosi Tisztviselőtelep családi házas városnegyedét 1886-ban id. Bobula János tervei 

alapján kezdték kiépíteni. Az ideköltöző reformátusok – templom híján – sokféle helyiségben 

próbáltak maguknak istentiszteleti helyszíneket biztosítani, így a Csillag utcai panzióban, a 

tisztviselőtelepi Kaszinó dísztermében, a Tűzoltó utcai elemi iskolában, majd a Lorántffy 

Zsuzsanna Diakonissza Otthon udvarán 1909-ben emelt fatemplomban. Ez utóbbit a háború 

kitörése után hadikórházaként használta a Vöröskereszt, s csak 1919 után kaphatta vissza a 

gyülekezet.  

A háborút követően a trianoni menekültek közül sokan ezen környéken leltek átmeneti 

szállásra barakknegyedekben, ezek a Régi- és Új Mária Valéria-telep, a Fuvartelep és a Zita-

telep voltak.  Rendkívül szegényes körülmények között éveken keresztül ezrek tengődtek itt, 

az ő pásztorolásukra is gondolva jött létre 1921-ben a Külső-Ferencváros-Tisztviselőtelepi 

Református Missziói Egyházközség.   

Már ekkor megfogalmazódott a templomépítés gondolata, s az, hogy a felépítendő templom 

az első világháborúban elhunyt, jeltelen sírban nyugvó katonák emlékére gondolva az 

Emlékezet Temploma nevet viselje. Ez alapvetően Zakar Albert, az egyházközségi gondnok 

kérése volt, aki öccsét vesztette el a háborúban. Az 1915. június 28-i lembergi csatában elesett 

hőst egy hazájától távoli temetőben temették el, így - sok más gyászoló családhoz hasonlóan 

– az ő sírját sem látogathatták rokonai. Az isteni vigasztalás és kegyeletteli emlékezés jelképes 

helyszínéül is építtetett ez a templom.   

A székesfőváros 1924 decemberében a Nagyvárad tér mellett az Üllői út mentén található 

egyik telek használati jogát adományozta a gyülekezetnek és ezzel párhuzamosan országos 

adománygyűjtés is indult. Kivételes találékonyságról tett tanúbizonyságot az egyházközség 

elöljárósága a kisösszegű felajánlások beszedése kapcsán: tégla-, gyalogjáró-, böjti étkezési és 

padjegyeket bocsátottak ki.  Ezekből talán leginkább a gyalogjárójegy igényelhet külön kis 

magyarázatot: aki vállalta ugyanis, hogy villamos helyett gyalog közlekedik, s az így megspórolt 

jegyárat a templomépítésre szánja, kaphatott egy gyalogjárójegyet cserébe. A 

templomtervezés pályázatát Dudás Kálmán építész nyerte, s az építési engedély is kiadásra 

került 1930. elején. Ekkor az egyházközség döntése értelmében Horthy Miklós kormányzót 

kérték föl a templomépítés védnökségére. Ennek az ünnepélyes eseménynek, majd az 

alapkőletételnek a beszámolóját – a hitelesség kedvéért – szó szerint idézzük az egyházközség 

híradásából: „1930. március 13-án a kormányzó úr kihallgatáson fogadta az egyházközség 
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küldöttségét. A kormányzó úrtól három dolgot kértek. Először: járuljon hozzá, hogy a templom 

alapkőletétele kormányzóságának tíz éves jubileumához kapcsolódjék. Másodszor: hogy a 

templom falán elhelyezett táblán elsőként a hősi halált halt öccsének, vitéz nagybányai Horthy 

Szabolcsnak, Szolnok vármegye főispánjának neve szerepelhessen. Harmadszor: fogadja el a 

templom alapkőletételének ünnepségére szóló meghívást. Ez utóbbi kérésnek az adott 

különös jelentőséget, hogy az államfő először jelent meg református templom 

alapkőletételén. A kormányzó mindhárom kérésre készséggel igent mondott. Az ünnepi 

alkalomra 1930. április 15-én került sor, melyen a kormányzó úr neves közéleti személyek 

kíséretében jelent meg. Az alapkőbe elhelyeztek egy díszes alapokmányt, melyet hatvanketten 

írtak alá. Az első aláíró maga Horthy Miklós volt, de ott olvasható még gróf Klebelsberg Kunó, 

gróf Bethlen István, Dr. Ripka Ferenc, Dr. Sipőcz Jenő, Dr. Darányi Kálmán és Dr. Ravasz László 

aláírása is. Az ünnepségen Ravasz László püspök szolgált. A korabeli beszámolók leírták, hogy 

az ünnepség alatt hatalmas szélvihar és eső csapott le a többezres gyülekezetre. A kormányzó 

tiszteletére felépített díszsátor összeomlott és rászakadt az alatta álló előkelőségekre. A 

Kormányzó úr lélekjelenléte oldotta meg a kínos helyzetet. Az összerogyó sátor egy ponton 

kiemelkedett, s a ponyvát gyorsan megbontó és felgöngyölítő kormányőrök, rendezők 

fedezték fel, hogy a kiemelkedő, sátorrúdnak vélt ’dolog’ a vigyázban álló kormányzó volt, aki 

fegyelmezetten várta kiszabadítását. A zavartan kapkodó rendezőknek és az ünnepély 

folytatása miatt hozzá kérdéssel forduló gondnokunknak a kormányzó úr ezt válaszolta: ’Nem 

vagyunk cukorból, folytassuk az ünnepséget.’ Ezzel példamutatóan helyt állt a váratlan 

helyzetben. A vihar lecsendesülte után minden felkért vendég, élükön az államfővel, egy 

ezüstözött kalapáccsal ráütött az alapkőre és ezt mondta: ’Isten dicsőségére, az elesett hősök 

emlékezetére!’ Ezt a mondatot később bevésték a templom főbejárata fölé, ahol a mai napig 

is olvasható. A kormányzó azt a tollszárat, mellyel aláírta az alapokmányt, és az ezüstözött 

kalapácsot az egyházközségnek ajándékozta, melyeket mind a mai napig őrizzük.”   

1931-ben készült el a templomtorony, majd 1932-ben a rendezvénytermet befogadó 

altemplom, s ugyanebben az évben lett önálló anyaegyházközség a gyülekezet.  Végül 1935. 

szeptember 25-én szentelték fel a templomot. A két harangot (Hála harang és az Ifjúság 

harangja)1937-ben öntötték.  Az eredeti tervek a templom jobb oldalához kapcsolódóan egy 

parókiát, bal oldalán pedig egy református elemi iskolát is tartalmaztak, de ez utóbbi 

pénzhiány miatt nem valósulhatott meg.  
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Az Üllői út ezen szakaszának beépítése meglehetősen vegyes, de ezen belül üde színfoltot 

jelent a tágas kertben álló templom, melynek 45 méter magas tornya messziről is vonzza a 

tekintetet. A templomkülsőre egyértelműen a neoromán stílus jellemző, mind 

tömegformálásában, mind részletképzésében. A torony a hossztengelyben a templomhajóval 

összeépítve áll, azon keresztül menve lehet a templombelsőbe jutni. A főbejárat erőteljesen 

hangsúlyozott kialakítása egy koraközépkori béletes kapuzat motívumait idézi. Ugyancsak 

történelmi utalásszerű a bejárat fölötti karzatablak hármas árkádívsora, és a toronytest, 

valamint a mellette álló lépcsőtornyok kettős ablakai. A homlokzatok díszítése és színezésének 

árnyalatai a templombelsőben is visszaköszönnek. Az oldalhomlokzatokon három hármas 

tagolású ablak található, amelyeket félköríves ablakok koronáznak, de ezek már a tetősíkból 

emelkednek ki, s így - kivált ekkora formai elemnél - kissé szokatlan megoldásnak tűnnek. A 

torony pártázatos zárópárkányát egy palmettás fonat kíséri körbe. Az akkortájt már jellemző 

magyaros stílus demonstratívan vállalta a népi formavilágot, s ez az épület semmiképpen sem 

nevezhető ezen irányzat egyik példájának. De mind a románkori megjelenés, tömegformálás, 

mind az alkalmazott díszítő motívumok azt igazolják, hogy a tervező itt is törekszik a magyar 

történelmi hagyományok felvállalására és egy olyan fényes kor megidézésére, mely a Trianon 

utáni Magyarországon fájóan hiányozhatott.  

A templombelső neoromán elemek mellett már későbarokk, sőt szecessziós stílusjegyeket is 

hordoz magán. A falak, a dongaboltozat és a mellvédek díszítettsége lizénákkal és 

stukkódíszekkel, mindezek pasztellszínezettsége, valamint a vegyes anyaghasználat a 

református elvektől kissé idegen és összességében nem szolgálja maradéktalanul a meghitt, 

bensőséges hangulatot. A tartószerkezeti elemek belülről láthatóvá tett nagymértékű 

összetettsége kissé rendezetlen benyomást kelt, különösen a bejárattal szembeni apszisban 

és annak a hosszházzal történő csatlakozásánál. Az itt kialakított liturgikus térben áll a 

mózesszékekkel közrefogott, műmárvány-tölgyfa szószék, azelőtt pedig a hasonlóan 

kialakított úrasztala. A szószék alatt, annak tartóoszlopai között levő vitrinben az elesett hősök 

neveit tartalmazó album és emléktárgyak láthatóak. A szószéket keretező diadalívbe van 

belekomponálva az orgona, amely a híres pécsi Angster gyárban készült. Amellett az apszis 

íveiben háromnyílású árkádívsor van bevágva, - egyértelműen a romanika formavilágának 

képviselői - s az ezek mögötti karzatok volnának hivatva a kórust befogadni. Mellettük, szintén 

mindkét oldalon egy-egy mellvédes ajtónyílás található az emeleti szinten, ami egy színházi 
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proszcénium páholy benyomását kelti; szerepük mindenesetre a református liturgia szerint 

nehezen értelmezhető.  

A templom tagadhatatlanul legfigyelemreméltóbb alkotórészei a színes ólombetétes 

üvegablakok. A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei a hármasosztású ablakokon 

négyesével vannak bemutatva. A hatalmas üvegfelületek kiegészülve a felettük lévő félöríves 

ablaktáblákkal – melyek szintén színezettek, de geometrikus díszítésük van – csodálatos 

fényjátékot biztosítanak. Az ilyen nagyméretű ólombetétes ablakok használata – akár figurális, 

akár ornamentális-geometrikus díszítéssel – a korszak egyik jellegzetessége. A szecesszió 

utóhatásaként éppúgy értelmezhetjük, mint a népi díszítőformák magasépítészetbe történő 

átemelésének egyik lehetséges útjaként. A templomhajóban 25 emléktábla őrzi a hősi halált 

halt katonák emlékét.  

A 600 férőhelyes templomot 1975-1980 között újították fel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101102/00642 
 

91 
 

1936 
 

Árpádföldi Református Egyházközség 

imaház128 129 130 

1162 Budapest, Menyhért u. 42.  

 

19. ábra Árpádföldi Református Egyházközség imaháza és haranglába (forrás: http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi 

honlap, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

1897-ben alakult ki Pusztaszentmihályon az Árpád-telep nevű családi házas lakónegyed, amely 

először Rákosszentmihályhoz, majd Cinkotához tartozott. 1934-től kezdve viseli az Árpádföld 

nevet. Az 1930-as évek elejétől kezdve növekedett a református hívek száma, és az alakuló kis 

közösség imaház építése mellett döntött, melyet Véber János építőmester és Szakatics Mihály 

 
128 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 308-310.o. 
129 Árpádföldi Református Egyházközség honlapja: https://arpadfoldiref.hu/ 
130 Budapest templomai, XVI. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 8. Budapest, 
2009. 34. o. 

http://www.bpeszak.hu/


101102/00642 
 

92 
 

kőmester tervei szerint építettek fel.  Az épületet 1936. május 24-én szentelte fel az 

egyházmegye esperese.   

Az imaház mellett ekkor még egy fa harangtorony állt, de ezt időmúltával egy fém haranglábra 

cserélték. 

A családi ház méretű, kápolna jellegű épület „L” alaprajzú. A templom egy élesszögű 

utcasarokban fekszik. Annak csúcsa felé forduló főbejárat homlokzatának kiképzése majdnem 

megegyezik az hivatali bejáróéval. A keretes oromzat előtt egy kisebb, szintén oromzatos 

kapuépítmény ugrik előre. Az arányos tömegű, hangulatos kis imaház klasszicizáló 

stílusjegyeket hordoz. 
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Pestszentlőrinc-Ganzkertvárosi Református Egyházközség 

imaház131 132 

1185 Budapest, Jeges u. 29.  

 

20. ábra Pestszentlőrinc-Ganzkertvárosi Református Egyházközség imaháza (http://www.bpdel.hu/, alaprajz: Gál-Hevér 

Dominika, Gál Szabolcs) 

Az 1920-as években a Ganz-gyárak dolgozóik számára úgynevezett „házhelyigénylő 

mozgalmat” indítottak, így népesült be ez a településrész. A kertváros 1945-ig Vecséshez 

tartozott, ekkor csatolták Pestszentlőrinchez. Az első istentiszteletet az idetelepülő 

reformátusok 1932-ben egy helyi iskola tantermében tartották. 1933. december 17-én alakult 

meg a Vecsés-Ganz-telepi Református Fiókegyházközség.  Majd 1940-ben a Szemere-telepi 

gyülekezettel együtt társegyházközségként alkották a Szemere-telep-Ganz-telep 

Fiókegyházközséget. Végül 1946-ban megalakult az önálló Ganz-telepi Református 

Anyaegyházközség.  A 30-as évek közepén határozták el a templomépítést, ám ahhoz sem 

egyházi, sem világi engedélyt nem kértek, sőt a leendő templom telke sem volt a birtokukban. 

 
131 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 414-415.o. 
132 Budapest templomai, Pestszentlőrinc-Pestszentimre - XVIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, 
Templomtörténeti sorozat 12. Budapest, 2012. 
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Mindezen hiányosságok elrendezésére már csak az épület használatbevétele után került sor. 

Így épült tehát fel az imaház, melynek ugyan alapkőletételi ünnepsége még volt 1935-ben, de 

templomszentelési istentiszteletre nem került sor.   

Az imaház egyszerű földszintes, vakoltfalú, nyeregtetős épület, amelyhez az utca felől egy 

előtér kapcsolódik oly módon, hogy ennek a tetőszerkezete hordja a kis harangtornyocskát is. 
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Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség 

a Magyar Sáfárság Templom133 134 135 

1152 Budapest, Arany János u. 49. 

tervező: Csaba Rezső  

más jelentős alkotásai: Budapest, Rákospalota-Óváros, templom; Budapest, Mátyásföld, 

református templom; Budapest, MÁV-telepi református templom; Budapest, Pestszentlőrinc-

Kossuth téri templom; 

 

21. ábra Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség temploma (http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi honlap, 

alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
133 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 440-441.o. 
134 Mihály Zoltán: Templomaink, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota; Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és 
Szabadidősport Egyesület; Budapest, 2107. 14-17. o. 
135 Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség honlapja: http://www.ruref.hu/ 

http://www.bpeszak.hu/
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Rákospalota újvárosi részén – a Szentmihályi úttól délre lévő területen - kialakuló és 

folyamatosan gyarapodó református közösség az óvárosi gyülekezetből 1933-ban vált ki, és 

ekkor alapította meg a Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközséget. Már a kiválás előtt 

felmerült az új templom építésének gondolata. melynek alapkőletételére 1933. június 18-án 

került sor Kovács J. István szolgálatával. 1936. március 29-én szentelték fel a “Magyar Sáfárság 

Templomát”. Az ünnepségen dr. Ravasz László püspök hirdette az igét.  A sáfárság fogalma 

azokra azon Istentől nyert tálentumainkra - szellemi és lelki kincsekre - vonatkozik, melyet 

népünk teremtettségében megnyert, és amelyekkel a trianoni békediktátum hazánkat 

megcsonkító fájdalmas korszakában különösen is nagy gonddal kell gazdálkodnunk. 

Az épületet Csaba Rezső tervezte, akinek ez volt az első nagy-budapesti templomterve. A 

tömegformálásra jellemző tömörség és a könnyen áttekinthető szerkesztési mód már itt is 

megjelenik, csak úgy, mint a sajátos ismertetőjegyének számító hármas boglyaív kapuzat, 

felette ezúttal egy kerek rózsaablak. Ennek rajzolata a Szentírás lapjai felett égő csipkebokor 

lángját ábrázolja, amely az isteni kijelentést megelevenítő Szentlélek tüzének jelképe. Mindez 

a templom nyeregtetős tömegéhez csatlakozó oromzatos kapuépítményen jelenik meg. Ettől 

balra, a bejárat mellett egy – a templom párkánymagasságát alig meghaladó – alacsony, 

hengeres testű lépcsőtorony (az úgynevezett Szabó-torony) van, az épület jobb hátsó sarkához 

pedig egy magasabb, csúcsos sövegű harangtorony (a Hajdú-torony) kapcsolódik. Az erdélyi 

fatornyok sziluettjét követő masszív testén csak résablakok vannak. A galéria csak sarkain 

áttört, vízszintes tagolását sávdíszek adják. Már külső megformálása is – nyugodt arányú 

tömegével, nyílásainak alakjával, tornyai megjelenésével - a „magyaros” stílus tipikus példája, 

de ugyanez igaz a templombelsőre is. A 400 ülőhelyes templom bejárata felett van a karzat, 

vele szemben pedig a liturgikus tér, amely a hosszházhoz képest kissé keskenyebb kialakítású. 

Az efelett lévő, „u” alakú, faszerkezetű karzatot teljes egészében az orgona foglalja el. A 

szószék a karzat két szárát a földszinten összekötő díszes fafaragványhoz csatlakozik, mellette 

pedig a mózesszékek vannak. Az úrasztala a református templomoknál megszokott kerek alak 

helyett itt téglatest formájú. A templom véghomlokzatán két keskeny ablaksáv ad fényt, az 

oldalhomlokzatokon 3-3 magas, egyedi ívű ablak sorakozik. A templom mennyezete vasbeton-

gerendarács födémű, mely tartószerkezet függőleges felületeit és a liturgikus tér feletti 

kazettákat virágdíszes ornamentika borítja. 
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1938 
 

Külső-Üllői úti Református Egyházközség 

barakktemplom136 137 

egykori helyszíne: Budapest, Üllői út – Pöttyös utca sarka 

Az egyházközség az egykori Mária Valéria-telepen működött, ahol 1938 és 1974 között barakk 

templom állt. A Mária Valéria-telepen az első világháború után szoba-konyhás, majd az 1930-

as években egyhelyiséges lakrészeket alakítottak ki - évtizedeken át a főváros 

nyomornegyedeként tartották számon. A telepet 1957-ben lebontották, helyén épült fel a 

József Attila lakótelep.   

A Mária Valéria-telepen az első református istentiszteletre 1923 májusában került sor 

magánlakásban. Később a Posta Anyagszertár Gyáli úti épületében, majd a Mária Valéria-

telepi óvoda nagytermében gyűltek össze a környékbeli reformátusok. Később megkapták a 

telep egykori kultúrtermének épületét hitéleti célokra, majd 1936-tól az Üllői út 118. szám 

alatti iskola tornatermében tarthatták az istentiszteleteket.  

Az egyházközséggé szerveződés 1937-ben indult el és 1938. január 1-jével alakulhatott meg a 

Külső-Üllői úti Missziói Egyházközség. Ebben az évben épült az Üllői út 161-163. alatt egy kis 

barakk templom. Ezt az állam 1974-ben kisajátította, majd a metróépítés miatt 

felrobbantották. Így ma a Pöttyös utcai állomás áll a helyén. A pénzbeli kártalanításból az 

egyházközség egy korábban borbélyüzletként használt épületet vásárolt meg, s azt alakították 

át templommá Nagy Béla építész tervei szerint. 

 

 

 
 

 

 
136 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 381-382.o. 
137 Külső-Üllői úti Református Egyházközség honlapja: http://kullo.hu/ 
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1939 
 

Mátyásföldi Református Egyházközség 

templom138 139 

1165 Budapest, Baross Gábor u. 23. 

tervező: Csaba Rezső  

 

22. ábra Mátyásföldi Református Egyházközség temploma és terve (http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi honlap, 

alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

Cinkota Árpád-kori település, a Szilaspatak északkeleti partján fekszik, míg az 1933-ig 

hozzátartozó Mátyásföld annak túlpartján. Ez utóbbi 1887-ben jött létre a HÉV vasútvonal 

 
138 Mátyásföldi Református Egyházközség honlapja: http://www.matyasfoldiref.hu/ 
139 Budapest templomai, XVI. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 8. Budapest, 
2009. 35-36. o.  

http://www.bpeszak.hu/
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kialakításával egyidőben. Egy egyesület (a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesülete) 

ingatlanfejlesztési koncepciója révén épült ki a terület villanegyeddé, majd később – a 

vasútvonaltól északra fekvő részeken - kisebb telkek parcellázásával családi házas övezetté. 

Kezdetben az itt lakó reformátusok a Rákosszentmihály-Sashalmi gyülekezet részét képezték, 

és igei alkalmaikat a Baross Gábor utcai iskolában tartották. Majd 1930-ban alakították meg a 

Mátyásföldi Protestáns Egyesületet, mely a következőket tűzte ki céljául: 

„1. A mátyásföldi protestáns egyházközség megalakulásának előkészítése. 

2. A vallásosságnak, evangéliumi erkölcsnek, hazafiságnak és a felebaráti szeretetnek ápolása.  

3. Mátyásföldön templom és paplak építése.” 

Ez tehát egy, az evangélikusokkal közös templomépítési kezdeményezés volt, amelyet a 

Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesülete is támogatott. 1935-36-ra jelentősebb 

pénzadomány gyűlt már össze és a kiszemelt telket is sikerült megszerezni. Sándy Gyula 

műegyetemi tanártól, a kor jeles építészétől kértek terveket, de ezek megvalósulására nem 

került sor. Ennek oka részben a nyaralóegyesületi tagok közti egyetértés hiánya, és a liturgikus 

tér kialakításával kapcsolatos koncepció-különbözőség a protestáns felekezetek között. Végül 

1936. decemberben a protestáns egyesület feloszlott, és külön-külön református, illetve 

evangélikus templom építése mellett döntve, az összegyűlt adományokat felekezetenként 

elosztották. Napokkal később már meg is alakult a Mátyásföldi Református Fiókegyházközség, 

ami Csaba Rezső tervei szerint kezdett építkezni. A költségek fedezésére továbbra is intenzíven 

folyt a gyűjtés megajánlásokból, szeretetvendégségek szervezéséből, téglajegyekből, 

államsegélyből. 

1937 őszén volt az alapkőletétel és 1939. október 1-én Dr. Ravasz László szolgálatával fel is 

szentelték az elkészült templomot. 

Az aránylag kistömegű épület egy sátortetős hosszházból, és egy annak sarkán álló toronyból 

áll. A Csaba Rezsőre jellemző egyszerű, jól áttekinthető szerkesztés mellett sajátos építészeti 

elemeit is láthatjuk a művön. Így a főbejáratot hangsúlyozó kapuzat, amelyet négy zömök 

oszlop támaszt alá, terméskő burkolatával, kiugró tömegével az épület jellegadó motívuma, 

csakúgy, mint efölött a főhomlokzat oromzatának teljes magasságában végig nyúló, hármas 

árkádívű ablaksor. A templomtorony az egész épület hangulatának megfelelően az erdélyi 

gyökerű „magyaros” formavilágot idézi, de az alkotó egyéniségén átszűrt, szublimált alakban. 
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A zárt toronytesten csak vékony lőrésszerű ablakpárok vannak, afelett a galéria fa 

tartószerkezete és lécezése látható, valamint a tipikus törtvonalú toronysisak. 

A templombelsőben a bejárat felett helyezkedik el a karzat, vele szemben a liturgikus tér, 

középen a szószékkel. A padlásteret is részben magába foglaló, deszkaborítású mennyezet két 

oldalt könyökfákra támaszkodik. Az oldalhomlokzaton lévő 5-5 templomablak derűs 

világosságot teremt a családias hangulatú térben. 
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Pasaréti Református Egyházközség 

templom140 141 

1026 Budapest, Torockó tér 1.  

tervezők: Szabó Márton és fia, László,  

más műveik: Budapest, pasaréti villák, pl. Gyergyó u. 8.;  

 

23. ábra Pasaréti Református Egyházközség temploma (http://www.bpdel.hu/; pestbuda.hu, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, 

Gál Szabolcs ) 

 
140 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 396-398.o. 
141 Pasaréti Református Egyházközség honlapja: https://www.refpasaret.hu/pasaret/index.php 

http://www.bpdel.hu/
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Pasarét ezen részének parcellázása az 1910-es években kezdődött, és fokozatosan népesült 

be a környék. Az épülő bérházak és villák között szép számmal található modernista alkotás. 

Jelentős hatással volt a környék építészeti arculatára a Napraforgó utcai mintatelep is, amely 

a Pasaréti út külső szakaszán 1931-ben épült fel. A 22 családi házból álló kísérleti telepet a 

Bauhaus szellemében tervezték olyan alkotók, mint Wälder Gyula, Bierbauer Virgil, Kozma 

Lajos, Molnár Farkas, Hajós Alfréd, Weichinger Károly, Gerlóczy Gedeon, s a cél a modernizmus 

sokoldalúságának, praktikusságának és sajátos szépségének bemutatása volt. Alig egy-két 

évvel később épült a Pasaréti tér nagyszerű Bauhaus-együttese, a Rimanóczy Gyula-féle 

ferences plébánia és rendház, valamint a buszvégállomás, amelyek a kor kiemelkedő építészeti 

alkotásai.  

A környéken otthonra lelő hívek kezdetben gyülekezeti alkalmaikat a Labanc utcai iskola 

tornatermében, majd a János kórház egyik helyiségében, végül a Fenyves utcai iskola 

tantermében tartották. 1937-ben alakult meg a gyülekezet tagjaiból a missziói egyházközség, 

és a templomépítés mellett határoztak. A közösség tagjai nagyon különböző társadalmi 

csoportokból érkeztek, voltak közöttük tehetősek, akik Pasarét elegáns villanegyedében 

laktak, de nagyobb részük erdélyi gyökerű trianoni menekült, vagy éppen a közeli BSZKRT-

telep lakója (villamosvezető, ellenőr, pályamunkás) volt. Így a templomépítés költségeinek 

összegyűjtése igen nehezen ment, sokan kétkezi munkájukat ajánlották fel. Az 1938-ban 

bekövetkezett anyaegyházközséggé nyilvánítás után Joó Sándort választották meg 

lelkészükké, aki aztán az építkezés lelke is lett. Még ebben az évben a székesfőváros 600 

négyzetméteres telek használati jogát adományozta a gyülekezetnek. A tervek elkészülte után 

1938-ban került sor az alapkőletételre, majd 1939. június 12-én szentelték fel a templomot dr. 

Ravasz László igehirdetési szolgálatával. 

A terveket Szabó Márton és fia László, mint presbiterek készítették a Bauhaus stílusában. Noha 

a gyülekezet jobban értékelte volna az erdélyi gyökerekre emlékeztető magyaros megjelenést, 

de a már kialakult építészeti környezethez, a Pasarétet addigra meghatározó arculathoz 

igazodni kellett. S a környék meghatározó építésze, a Bauhaus kiemelkedő egyénisége, Molnár 

Farkas maga is segítette a két tervező építész munkáját.  Az elkészült 600 férőhelyes 

templomot a dísztelen egyszerűség, zárt geometriai formák és a vállaltan pragmatikus 

kialakítás jellemzi. A templom főhomlokzatán a kapuzatot védő előtetőhöz egy jelzésértékű 

terméskő fal kapcsolódik, amely egyben – torony híján – harangnak is helyet ad. A református 



101102/00642 
 

103 
 

templomok állandó „kellékét”, a tornyokat koronázó betlehemi csillagot pedig egy, a 

homlokzathoz erősített rúd tartja.  Kifejezetten a ridegség benyomását kelti a főhomlokzat 

tagolatlan, ablaktalan, vakolt síkfelülete, ugyanez a morózus zártság jellemzi a Lupény utcai 

homlokzatot is. A templomot a kert hátsó oldalánál egy oszlopsoros épülettag – benne egy 

kisebb, és egy nagyobb gyülekezeti terem - kapcsolja össze a szolgálati lakásokat és lelkészi 

hivatalt magába foglaló építménnyel. Ez utóbbi egyébként csak 1943-ban készült el, s később 

még egy szintet húztak rá. A templom téglalap alaprajzú, a bejárat felett helyezkedik el a 

karzat, és ott találjuk az orgonát is. A templomhajó csarnok jellegét csak a kert felőli oldalon 

húzódó puritán oszlopsor bontja meg, a mennyezetnek utalásértékű kazettás tagolása van, 

egyebekben teljesen dísztelen. A templom kertfelé néző jobb oldala eredetileg egy üvegfal 

volt, melyet csak a koszorú sávja bontott ketté, s felül hálósan osztott ablakok, alul tolható 

üvegajtó alkotta. Talán ez volt az épületterv egyetlen nagyvonalú és könnyed gesztusa, de 

sajnos a háborús rombolás után az üvegajtót befalazták, így csak a fönti ablaksáv biztosítja a 

benapozást. A liturgikus tér a bejárattal szembeni oldalon helyezkedik el, középen a korábban 

virágos stukkódíszes, ma már csak faborítású szószék, előtte az alapformákból álló úrasztala.   

Az épület leegyszerűsített, építészeti eszközeiben szegényes megjelenése a gyülekezet szűkös 

anyagi lehetőségeivel is magyarázható. Az, ami a Bauhaust olyannyira jellemzi és ami 

érdekfeszítővé teszi, azaz az épülettömegben a kubusok, a síkok mozgalmas játékossága, a 

konstruktivizmus, a nyílás és falfelületek arányának merész kezelése, az alapszínek bátor 

használata, itt alig-alig jelenik meg. Emellett kétségtelen tény a templomjelleg nyilvánvaló 

hiánya is. A felszenteléséről hírt adó tudósításokban is csak gyülekezeti teremként említik az 

építményt, s maga a köznépi elnevezés is „imagarázs” lett. S hogy ez a jellegtelen kialakítás 

milyen gyakorlati hátránnyal is járt, azt a II. világháború mutatta meg. A megszálló szovjet 

katonák ugyanis nem is hitték el róla, hogy templom lenne és - a visszaemlékezések szerint - 

lóistállót akartak berendezni benne. Ekkor egy meglepő megoldással állt elő a helyi lelkész, 

ennek a beszámolóját a pasaréti ferences rendház krónikájában olvashatjuk: „Január 16-án 

olyan dolog történt, amire talán a mohácsi vész óta nem volt példa. Megjelent nálunk dr. Joó 

Sándor református lelkész és egy feszületet kért kölcsön. Torockó utcai templomuk ugyanis 

olyan stílban épült, hogy azt nem nézték Isten házának. Hogy templom voltát bizonyítsák, a 

kölcsönkért keresztet a szószékre kifüggesztették. Így került a feszület református atyánkfiai 

templomába Magyarországon talán először és így védte meg az eklézsiát a „bálványimádás” 
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jele: a kereszt.” Ehhez két rövid gondolatot szeretnék fűzni. Egy pontosítás: a „kereszt” 

önmagában természetesen nem tiltott jelképe a protestánsoknak, csak a Krisztus-testet 

ábrázoló feszület – a corpusos kereszt – tiszteletétől tartózkodnak, tekintettel Isten Fia 

egyetlen, egyszeri és tökéletes golgotai áldozata megismételhetetlennek és ezáltal 

kiábrázolhatatlannak vallott voltára. A másik észrevétel: a krónikát író ferences atya – aki 

maga is egy modernista templom szolgája – úgy nyilatkozik a református templomról, hogy az 

olyan „stílban” épült, ami alapján nem néznék azt Isten házának. Igazsága 

megkérdőjelezhetetlen, s egyúttal nyilvánvalóvá teszi a kiemelkedő építészeti alkotásnak 

számító Rimanóczy-templom és a pasaréti református templom közti minőségi különbséget. 

Végezetül egy személyes hangvételű gondolat. „Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, 

hogy lélekben és igazságban imádják.” (János 4:24) Ez volt, mint láttuk korábban, az egyik 

teológiai fundamentuma a református templomépítészetnek. A pasaréti egyházközségnek az 

idők folyamán olyan lelkészei voltak, akik ezt helyezték személyes életük és igei 

bizonyságtételük középpontjába. Szigorú puritanizmusuk teljes összhangban volt az építészeti 

környezettel, ugyanakkor lelkiségükkel betöltötték a templomot, s így értelmet nyert az 

egyszerűség. Már nem az építészeti érték hiányáról szóltak a fehér falak, hanem a tisztán 

szellemi istenimádat közegének lehetőségéről. 
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Pesthidegkúti Református Egyházközség 

templom142 143 

Budapest, Hidegkúti út 64-66, 1028 

tervező: Kárpáthy Zoltán 

 

24. ábra Pesthidegkúti Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, 

Gál Szabolcs) 

Pesthidegkút községet az 1720-as években német katolikus telepesek alapították, és 

reformátusok csak a századforduló táján költöztek ide, amikor a kertváros kezdett 

benépesülni. Kezdetben még a Pomázi Református Egyházközséghez tartoztak, majd 1930-

ban fiókegyházzá váltak. Hitéleti alkalmakat 1929-től tartottak, akkor még a Széphalom-telepi 

iskolában, majd a remetekertvárosi iskolában.  1937-ben határozta el az egyházközség, hogy 

gyülekezeti házat épít. Elindult az adománygyűjtés és kölcsönt is felvettek. Az épület tervezője 

Kárpáthy Zoltán volt. A gyülekezeti ház felszentelésére 1939. május 18-án került sor. Dr. 

Ravasz László püspök hirdette az Igét.  1942-ben önálló anyaegyházközséggé vált a gyülekezet. 

 
142 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 405-406.o. 
143 Pesthidegkúti Református Egyházközség honlapja: http://www.refhidegkut.hu/ 

http://www.bpdel.hu/


101102/00642 
 

106 
 

Az épület nyeregtetős, téglalap alaprajzú, egyszerű formájú. Hidegkúti úti főhomlokzatán 

három félköríves nyílású ablak van, felül, az oromzat közepén egy kehely látható. A 120 fős 

terem bejárata felett alakították ki a karzatot. 1960-ban emeltek harangtornyot az épület bal 

sarkához illesztve, s így vált az templommá.   
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1940 
 

Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 

templom144 145 

1089 Budapest, Kőris u. 13.  

 

25. ábra Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi facebook 

oldal, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
144 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 375-377.o. 
145 Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség honlapja: http://kovacszalan.hu/kulsojwp/ 

http://www.bpeszak.hu/
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A Józsefváros délkeleti, a Józsefvárosi pályaudvarhoz közel fekvő része a XX. század elején 

népesült be. Az itt élő reformátusok a Józsefvárosi Egyházközséghez tartoztak, majd 1932. 

január 1-jén alakították meg fiókegyházközségüket. 1934-ig a Dugonics utcai iskolában, majd 

1935-ben a Kálvária téri Kaszinó épületében tartották istentiszteleteiket. 1935-ben költözött 

a gyülekezet a Kőris utcába, ahol egy földszintes ház, műhely és tágas udvar állt rendelkezésre. 

A műhelyből 200 fős befogadó imaházat alakítottak ki. 1938. január 1-jén váltak 

anyaegyházközséggé, és 1940. december 6-án Ravasz László püspök szolgálatával szentelték 

fel az egyházközség udvarán épített templomukat.  

Az épület háromhajós bazilikális templomtér. A főhajó gádorfalain lévő ablakok félköríves 

záródásúak, a nyugati oldalhomlokzaton szintén félköríves ablakok nyílnak a kert felé. A 

templomtérnek fagerendás, deszkaborítású mennyezete van. A liturgikus tér a bejárattal 

szemben helyezkedik el. Középen áll a szószék, hátterében az orgona, felettük a Szentlélek 

galambját ábrázoló, köralakú üvegablak.  

1945-ben bombatalálat miatt súlyosan károsodott az épület, 1951-ben állították helyre, majd 

2003-as készült el az utcai kapuépítmény a kis harangtoronnyal.  Jelenleg tehát az utca felöli 

térfalat a kapuzat és mellette az eredeti – már 1935-ben is ott álló – földszintes, eklektikus 

díszítésű lakóépület alkotja. 
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Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Református Egyházközség  

imaház146 147  

egykori helyszíne: Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca – Selmecbánya utca sarka  

 

26. ábra Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Református Egyházközség egykori imaháza (forrás: budapestcity.org) 

A Szemere-telep Szemere Miklós birtokának fölparcellázásával alakult ki 1910 körül. 

Tisztviselők, gyári munkások, iparosok családi házas lakónegyede lett. De trianoni menekültek 

is sokan telepedtek meg a területen, erre utalnak a környék utcanevei is. Az itt új otthonra lelő 

reformátusok, akik az 1920-as években már gyülekezetté szerveződtek, a Conrád utcai 

általános iskolában tarthatták hitéleti alkalmaikat. Az 1930-as években merült fel először a 

templomépítés gondolata.  1939-ben vásárolt a gyülekezet, annak első gondnoka által 

 
146 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 418-419.o. 
147 Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Református Egyházközség honlapja: http://www.refszemeretelep.hu/ 
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kölcsönzött pénzből, egy mulatóépületet, s azt – ahogy ők mondták – „templomosították.” A 

főhomlokzatnál kis harangtornyot építettek, az emeleti részen szolgálati lakást és ifjúsági 

termet alakítottak ki, a földszinti részen pedig az istentiszteleti helyiséget.  Természetesen 

csak ideiglenesnek szánták ezt a megoldást, hiszen a későbbiekben új templomot kívántak 

építeni. Ennek terveztetését is elkezdték, s az elkészült tervekből végül is egy - Hegedűs Dezső 

által tervezett - magyaros stílusút választottak. Az épület kivitelezését azonban a második 

világháború meghiúsította.  2010-ben épült fel végül is új templomuk, s ekkor a régi épületét 

a Kopt Ortodox Keresztény Egyháznak eladták, akik azt teljesen átalakították. 
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Pozsonyi Úti Református Egyházközség 

a Hálaadás Temploma148 149 150 

tervezők: Tóth Imre és Halászi Jenő  

Halászi Jenő más főbb művei: Veszprém, VVE főépülete; Budapest, Csillebérci Atomfizikai 

Intézet; 

 

27. ábra Pozsonyi úti Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpeszak.hu/; egyházközségi honlap, 

alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs ) 

 
148 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 422-424.o. 
149 Budapest templomai, XIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat; Budapest, 
2017. 35-36. o. 
150 Pozsonyi úti Református Egyházközség honlapja: 
http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?lang=hu 

http://www.bpeszak.hu/


101102/00642 
 

112 
 

A XIX. század elején elején a terület még beépítetlen volt, de fokozatosan malmok, műhelyek, 

gépgyárak, s ezzel párhuzamosan lakosok is települtek ide. A Nagykörút megépítésekor, annak 

mentén bérlakásokat építettek, az ipar egy részét kitelepítették, egy másik rész eleve 

megszűnt, s ekkor kezdte elnyerni ez a terület mostani arculatát.  

Az azóta is jellegadó épületeknek számító Palatinus házakat a Pozsonyi út nyugati oldalán 

1911-ben építették fel. Majd az 1920-as évek végén nagy arányú bérlakásépítés kezdődött. A 

Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1928-as rendeletében meghatározta a Szent István park leendő 

helyét és egyben egységes stílust írt elő a környék házaira. (Budapest lexikon II. (L–Z), 

főszerkesztő: Berza László. 2. bővített kiadás: Budapest, Akadémiai Kiadó 1993.) Majd az 1933-

ban megalkotott szabályozás az utcahálózatot és a keretes beépítési módot rögzítette, így 

alakult ki ez az intenzív beépítésű településrész, vegyes stílusú (historizáló, art déco és 

Bauhaus) épületállománnyal. 

Az itteni munkásgyökerű református közösség kezdetben a későbbi angyalföldi gyülekezettel 

közösen az erdőtelki iskolában tartotta istentiszteleteit.  Majd 1920. végén missziói lelkészt 

kapott a közegyháztól a környék reformátussága.  Az ő szervezésében alakuló gyülekezetnek 

a Váci úti iskolában voltak hitéleti alkalmai.  A missziói munka főleg a szegénygondozásra 

összpontosult, holland segítséggel nagyon sok gyermek étkeztetését biztosították napról-

napra. Rövidesen a gyülekezet már 3000 tagot számlált. Így egyre sürgetőbbé vált a 

gyülekezeti ház és a parókia építése. Erre a célra a székesfőváros 650 négyszögöles telket 

adományozott a gyülekezetnek a Tutaj utca és a Pannónia utca sarkán. Ezzel párhuzamosan 

megindult az adománygyűjtés, s 1925-ben már el is kezdődött az építkezés. 1926 

virágvasárnapján szentelték fel az épületet. 1932 január 1-jén önálló anyaegyházközséggé 

váltak, s ekkor határozták el a templomépítést is. Megindították a gyűjtést, amelyet később 

országossá bővítettek. S noha szépen gyűltek az adományok, az építkezés elkezdését végső 

soron az tette lehetővé, hogy a Budapesti Egyházmegye az új templomok megépítésére 

125000 pengőt szavazott meg.  A 1935 végén kiírt tervpályázatot Tóth Imre, illetve Halászi 

Jenő építészmérnökök nyerték, így ők készíthették el a Hálaadás Temploma és az ahhoz 

tartozó egyházi épületek tervét. 1936 novemberében kezdődtek el a munkálatok.  De 

rövidesen nem várt problémákba ütköztek: a Duna-parti építmény alapozási tervét statikai 

okokból át kellett dolgozni, és komoly talajmechanikai problémákat is meg kellett oldani. 

Mindennek ellenére 1937. október 31-én az alagsori rendezvényteremet már birtokba tudta 
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venni a gyülekezet. Sajnos ezután az építkezés anyagi nehézségek miatt újra megakadt. Végül 

1940. december 8-án szentelhették fel az elkészült templomot.   

A templom neoklasszicista-modern stílusban épült. Ez az irányzat az olasz novecento-ból 

alakult ki, s hazánkba a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai révén érkezett, mely iskola a 

20-as évek közepétől évente tucatnyi ösztöndíjast fogadott – festők, szobrászok, teológusok, 

történészek mellett építészeket is. A stílustörekvés egyértelműen az „új építészet” képviselője, 

de klasszikus arányú, statikus, nagy léptékű, szimmetrikus homlokzatú épületek jellemzik, 

amelyeket antik díszítő elemekkel ruháznak fel. Ennek a formanyelvnek Magyarországon több, 

kiemelkedő példája is megvalósult e korszakban, főleg a katolikus szakrális épületek között, 

gondoljunk csak Árkay Aladár városmajori, Kotsis Iván balatonboglári, vagy éppen Körmendy 

Nándor győri katolikus templomára. Ugyanakkor az Antal Endre által 1935-ben tervezett, 

csongrádi református templom is ehhez a stílushoz tartozik, amely akár közvetlen előképe is 

lehetett a Pozsonyi úti templomnak. 

A Hálaadás Templomát a Duna-part felől árkádsor, a Pozsonyi út felől pedig egy „L” alakú 

épületszárny köti össze a harangtoronnyal. Ez utóbbiban található a lelkészi hivatal, a 

gyülekezeti terem és a lelkészlakás.  A templomtér alatt rendezvényterem lett kialakítva. 

A templom főhomlokzata a Dunára néz timpanonos, két szélső pillér között ion fejezetű, 

karcsú oszlopokkal alátámasztott, antik kazettás födémű előcsarnokával, mely a terepszinthez 

képest emelten helyezkedik el. Az arányaiban, légkörében archaikus arculat - a lábazat 

keresztrácsos körablakaival, az oldalhomlokzatok modernista megfogalmazásával, s azok nagy 

ablakfelületeivel - egyértelműen az „új építészet” sajátos irányzatának eszközévé válik. A 

tömör toronytesten csak lőrésszerű résablakok vannak, legfelső egyhatoda ugyanakkor áttört, 

pilléres tagolása a földszinti árkádsorra rímel. A torony tetején vékony laternaszerű magasítás 

tartja a csillagot. A torony szigorú vonalú szerkesztését a galéria magasságában lévő íves 

erkélyek oldják.  

A templombelsőben a bejárat felett helyezkedik el a karzat, az azzal szembeni falnál a 

liturgikus tér. A szószék a falsík közepén áll, mögötte sűrű függőleges tagolás, amelyet a lizénák 

közötti megvilágítás tesz igazán plasztikussá. Ez a mintázat vélhetőleg utalás egy   

orgonasípsorra. A templomtér oldalsó falai mentén sötét márványoszlopok támasztják alá a 

templomhajószerű  térbővületet. Az oszlopok közötti tengelyben alul kör-, felül magas téglalap 
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alakú ablakok sora teszi fényes és szellős hangulatúvá a teret. A mennyezet kazettás osztású, 

de ezúttal nem az antik előképre, hanem a virágos reneszánszra emlékeztető módon. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a templomon tiszta stílusegység uralkodik, részleteiben 

is érett mű, amely a korszak protestáns templomépítészetének egy urbánus változata. A 

korábban tárgyalt teológiai alapvetésekkel ugyanakkor az antik görög-római formavilág 

megidézése nincs összhangban. 

A templomban a karzattal együtt mintegy ezer fő fér el.  

Az épületegyüttes Budapest ostroma alatt súlyosan megsérült, teljes helyreállítása az 1960-as 

években történt meg. 
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Szabadság téri Református Egyházközség 

a Hazatérés Temploma151 152 153 

1054 Budapest, Szabadság tér 2. 

tervezők: Dabasi Halász Géza, Győry Sándor, Bodon Károly  

 

28. ábra Szabadság téri Református Egyházközség temploma (forrás: egyházközségi honlap, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, 

Gál Szabolcs) 

 
151 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 451-453.o. 
152 Budapest templomai, Belváros - V. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 2. 
Budapest, 2019. 65-67. o. 
153 Szabadság téri Református Egyházközség honlapja: http://www.hazankert.hu/fooldal/ 
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A templom a Belváros lipótvárosi részén található, amelynek beépítése a XIX. század elején 

kezdődött, majd az 1867-es kiegyezés után vett nagy lendületet. A településrész a 

századfordulóra az ország és a főváros pénzügyi és közigazgatási központjává vált.   

Maga a Szabadság tér a Neugebaude 1897-es elbontása után épült ki olyan eklektikus 

bérpalotákkal szegélyezve, mint a Tőzsdepalota (később MTV-székház), vagy az Osztrák-

Magyar Bank épülete (ma MNB). Ennek a térnek a déli oldalán - egy hatemeletes, eklektikus 

bérház és egy Hild József által tervezett, egyemeletes épület (amelyben Teleki Blanka 

leánynevelő intézete működött, napjainkban pedig a római katolikus tábori püspökség) között 

– áll az egyházközség székházépülete. 

A gyülekezet és a templom története Trianonnal kezdődik. Az országcsonkítás után ide 

menekülők egykoron, jobbára a magyar királyi tisztviselők és családjaik közül kerültek ki. Az ő 

általuk alapított református közösség az 1930-as években már 5-6000 lelket számlált. Eleinte 

a németajkúak, illetve az unitáriusok templomában tartottak istentiszteleteket, majd a 

Báthory utca 24. szám alatt, s azután 1935-től az Akadémia utca 3. szám alatt béreltek 

helységeket. Az önálló egyházközség szervezése 1931-ben indult meg. 1932-ben a Belső-Lipót-

Terézvárosi Missziói Egyházközség alakult meg, majd 1938-ban vált anyaegyházközséggé.   

Még abban az évben a székesfőváros telket adományozott az egyháznak gyülekezeti központ 

építése céljából, melyre közadakozást hirdettek, és már 1938-ban le is tehették a templom 

alapkövét, amely végsősoron egyházi székház jelleget kapott, hiszen az összesen nyolcszintes 

épületben megannyi funkció nyert elhelyezést. A tér felöli épülettömeg földszintjén és a telek 

udvari részén a második emelet magasságáig a templomtér lett kialakítva, az alagsorban 

rendezvényterem (ma Szabó Dezső Katakombaszínház), az emeleteken pedig irodák, díszes 

tanácsterem (ma Kossuth Terem), szolgálati lakások és bérlemények találhatók. Az épület 

tervezői Dabasi Halász Géza és Győri Sándor építészek voltak, a templombelsőt Bodon Károly 

iparművész tervezte. A templomot 1940-ben szentelték fel.  A templom az elnevezését – a 

biblikus példákra való utaláson túl – az I. Bécsi Döntéssel 1938. november 2-án a magyarlakta 

felvidéki és az 1939. március 15-én a ruténlakta kárpátaljai országrészek hazatérése előtti 

tisztelgés gyanánt kapta: „A presbitérium Isten iránti hálaadással örökíti meg országunk 

területi megnagyobbodását.” (A presbitérium 1939. május 16-án kelt határozata.) A templom 

felszentelése pedig az 1940. augusztus 30-án kihirdetett II. Bécsi Döntés idejére esett, mellyel 

Észak-Erdély és a Székelyföld többségében magyarlakta területei tértek haza az 
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anyaországhoz. (Horthy Miklós kormányzó is hivatalos volt a 1940. szeptember 15-én tartott 

templomszentelési istentiszteletre, de a kolozsvári bevonulás miatt nem tudott jelen lenni.) 

A Hazatérés Temploma a tér eklektikus épületei között kitűnik modernista jellegével, még 

akkor is, ha a tér azonos oldalán a Lauber-Nyíry-féle Központi Pénzintézet – szintén Bauhaus 

stílusú építménye - magasodik. Ezen épület létrehozatala a templom építésével egyidős, 

hiszen mind a terveztetés, mind a kivitelezés egy időben történt. A vasbeton szerkezetű, 

pillérvázas templomépület homlokzata mészkőlap burkolatú. Csak a zárópárkány és a második 

emelet magasságában lévő osztópárkány tagolja a sima felszínt. A hatodik emelet fölött, 

középen egy kétosztatú kockatorony órával és csillaggal jelzi az épület szakrális funkcióját. A 

főhomlokzat nyílásai a modernizmus sajátosságainak megfelelően négyzetesek, vagy 

szalagablakok, kialakításuk szerint pedig egyesítettszárnyú, csuklósan nyíló ablakok. (A 

legfelső szintet leszámítva, ahol kisméretű és sűrű osztású ablaksor lett kialakítva.) A szakrális 

jellegre, a belsőben rejlő templomra alig utal bármi is az épületkülsőn, talán csak a földszinti 

nagyszabású kapuzat, s felette a kiírás: A Hazatérés Temploma. 

Az utcáról nyíló átrium széles lépcsősorral vezet a templomtérbe. Ennek egyedi térszervezése 

a hosszházat és a keresztházat egyesítve egy centrális jellegű “prédikáló templomot” hoz létre. 

A karzatok az első emeleti szinten „u” alakban veszik körbe a belső teret, a második emeleten 

pedig csak az északi (főbejárati) oldalon van karzat. A földszinten a bejárattal szemben 

helyezkedik el a liturgikus tér: a népi faragásokkal díszített szószék a hangvetővel, tetején 

buzogánnyal, két oldalán pedig a mózesszékek. Mögöttük a kórus karzata fölé emelkedik a 

teljes hátulsó beugrót elfoglaló hatalmas orgona, amelyet a Kárpát-medence harmadik 

legnagyobb protestáns templomi hangszerének tartanak. A szószék előtti úrasztalát gazdagon 

díszítik a magyaros motívumok és református szimbólumok, csak úgy, mint az énekjelző 

táblákat, a padelőlapokat, a kőburkolatú pilléreket. A templomtérnek színes ólombetétes 

üvegablakai a történelmi Magyarország “hazatért” vármegyeszékhelyeinek címereit, nemzeti 

és egyházi címereket, továbbá igés feliratokat tartalmaznak. Ugyanebben a stílusban lett 

kialakítva a templom főbejáratától balra lévő kis kápolna - presbiteri találkozók, imaórák 

helyszíne - amelyet a templomépítők Horthy Miklós kormányzóról neveztek el.  

Az az éles kontraszt, amely a külső dísztelensége és jellegtelensége, valamint a belső tér 

gazdagon ékesített, a népi formavilágot és történelmi jelképeink sokaságát felvonultató 

megjelenése között van, mindenképpen magyarázatot igényel. Kétségtelen tény, hogy az 
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építésztervezők eredeti szándéka szerint a főhomlokzat kiképzésén sokkal nyilvánvalóbb lett 

volna a szakrális jelleg, de a téren álló épületek pénzügyi funkciója, továbbá a háborús helyzet 

okozta pénzhiány miatt - az engedélyeztetés során – leegyszerűsítették, „semlegesítették” azt. 

Az egyházközség birtokában lévő homlokzat-variációk a tervezés előrehaladtával egyre több 

karakterelemet veszítettek, így tűnt el a torony kissé előreugró, az épület teljes magasságában 

felívelő idoma is. A belsőépítészeti terveket alkotó iparművész pedig a gyülekezet gyökereire 

tekintettel, lelki otthonuk minél meghittebbé tétele érdekében dönthetett az épület 

főhomlokzati arculatától teljesen eltérő kialakítás mellett.  

Az akkori stílusvita küzdelmei mellett nyilván tanulságos lehetett a kortársaknak számára, 

hogy az összeelegyíthetetlennek tartott formavilágok miként alkothatnak egy művet. De a 

puritán, dísztelen külsővel párosuló gazdag belső tartalom a protestáns hívek – azaz az Ige 

szerinti „lelki házak” – számára egyéniségük alapvonása is. 

Időközben az átriumos előtér szakralitása hangsúlyosabbá vált a „Hazatérés” és a „Szabadság” 

örökmécseseivel, kormányzói és püspöki mellszobrokkal, továbbá a templombelső eredetileg 

is kazettás kialakítású mennyezetére festett történelmi magyar vármegyecímerekkel, valamint 

az orgona előtti karzati részénél elhelyezett történelmi zászlósorral, a XX. századi magyar 

sorstragédiák nyolc boldogmondást felidéző emléktáblasorával, s nem utolsósorban az 

énektáblák alatt, a „Himnusz” és a „Szózat” tűzzománckoszorús, aranyozott latin- és 

rovásbetűs dísztábláival, melyek mind-mind a gyülekezet magyar református identitását 

hivatottak erősíteni.  
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Pesterzsébet – Klapka téri Református Egyházközség  

templom154 155 

1201 Budapest, Klapka u. 47.  

tervező: Szeghalmy Bálint  

más jelentősebb művei: 91, többségében nyertes tervpályázat, köztük 59 protestáns 

templomterv; megvalósult református templomai: Bánhida, Borsosgyőr, Kenderes, Keszthely, 

Mersevát, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagyvárad, Révfülöp, Sümeg, Tapolca, 

Kisbér, Tihany, Zalaegerszeg; Hévíz, római katolikus kápolna; Enying, evangélikus templom; 

Gelse, Községháza; Palin, kastély; Győr, szegényház; Szepetnek, kultúrház;  

 

29. ábra Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség temploma, altemploma, és egykori terve (forrás: 

reformatus.hu; pestbuda.hu) 

 
154 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 399-400.o. 
155 Budapest templomai, Pesterzsébet - XX. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti sorozat 
6. Budapest, 2008. 
 



101102/00642 
 

120 
 

Az 1860-as évektől a Soroksárhoz tartozó Gubacsipusztán történt parcellázások 

eredményeképpen jött létre Erzsébetfalva, mely 1897-ben szakadt el Soroksártól és önálló 

községgé alakult. A település – mely időközben rendezett tanácsú várossá alakult - rendkívül 

gyorsan nőtt, népessége a századfordulón meghaladta a 15 ezret, 1930-ban pedig már elérte 

a 67 ezer főt. Az itt élő reformátusok 1936-ban a Pesterzsébet-Központi Református 

Egyházközségből kiválva megalakították saját, 3500 lelket számláló anyaegyházközségüket. 

Ezzel egyidőben kimondták a templomépítés szándékát is, hiszen az istentiszteleteket addig 

magánházaknál, illetve egy helyi iskola tornatermében tartották. 1937-ben a presbitérium 

Szeghalmy Bálint építészt bízta meg a templomterv elkészítésével. 1939. július 2-án történt az 

ünnepélyes kapavágás, amellyel kezdetét vette a templomépítés.  1940. október 13-án az 

elkészült alagsort felszentelték, de tovább már nem jutottak, a világháború miatt az építkezés 

leállt.  Ezt követően az egyházközség a már meglévő építőanyagot lebombázott házak   

újjáépítésére adományozta, illetve egyrészét egyszerűen illetéktelenek elvitték. Az építkezés 

csak 1966-ban folytatódhatott az eredeti tervtől eltérő, jóval szerényebb kivitelezéssel. 2017 

őszén érkezett el az idő a töredékesen maradt templom eredeti tervek szerinti megépítésére, 

amely végül 2019-ben fejeződött be Nagy Béla tervei szerint, de az eredeti Szeghalmy-féle 

elképzeléseknek megfelelően.   

A partiumi származású építész, Szeghalmy Bálint rendkívül gazdag életművel rendelkezik: 91, 

többségében nyertes pályaművet készített, sajnos ezen terveknek csak kis töredéke – szám 

szerint 17 – valósulhatott meg, a továbbiakat a háborús idők elsodorták. Szeghalmy összes 

tervére a hagyománytisztelet, a magyar építészeti tradíciók alkalmazása a jellemző, ezért is 

rokonítják munkásságát Kós Károlyéval.  Ugyanakkor egyedülálló tervezői személyiség volt. 

Alapvető formagazdagság és a fatornyos templomokra emlékeztető elemek applikálása 

jellemzi. S pont ez az, ami sajátosságainak egyike, az erdélyi erőd templomok 

robosztusságának megidézése, de ezt ugyanakkor finoman illesztett részletekkel teszi 

játékossá. Harmonikus tömegformáinak komponálása kiegyensúlyozott egységet hoz létre. 

Kézjegyének is számítható ismertetőjegye tervein a templomtorony galériájának konzolosan 

kiugró, alul díszesen faragott, fűrészelt mellvéddeszkázata, és a magas, gúlaformájú 

toronysisak. Anyaghasználatát – a korszerű szerkezeti megoldások mellett – a letisztult 

egyszerűség és őszinteség jellemzi: a fehérre meszelt falak, kerámiacserép, fa-, és 

terméskőburkolat. Ezért aztán jellemzően egy épületén – ezeknek megfelelően - maximum 
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három szín jelenik meg, melyek tisztaságot, derűt, melegséget és békét sugároznak. Belső 

tereiben a fehér falazat mellett nagyon domináns a faszerkezetek, faburkolatok használata, 

amelyek természetszerűleg belsőségességet, otthonosságot teremtenek. Térszervezésére a 

református dogmatikai előírások nagyfokú ismerete és tisztelete jellemző. Könnyen 

áttekinthető, praktikus megoldású alaprajzai vannak.  

Amennyiben az építési program lehetővé tette, gyülekezeti központ jelleggel tervezte 

templomait, így a Klapka téri templomterve is altemplomi rendezvényteremmel, hittan 

teremmel, hivatali helyiségekkel egészült ki. Más templomtervein a torony jellemzően a 

főhomlokzatnál a templomtér sarkában van elhelyezve, de itt a hossztengely 

szimmetriavonalában áll a galériás-mellvéddeszkás torony, s ez lett egyben az épület legfőbb 

jellegadó eleme. A templomtérrel tehát ily módon egybe épített torony szoknyás kialakítása 

az épület főbejárati részévé is válik ezáltal. Az erődtemplom hatást a toronytest kőburkolata 

is erősíti a kőlábazat mellett, de ezt kívánja szolgálni a hosszoldalakon lévő gótikus, csúcsíves 

ablaknyílások kihangsúlyozása oldalhajószerű utalással, továbbá a liturgikus tér felől 

elhelyezett saroktornyocskák is. 

A nagyfesztávú, egy hajós, 340 ülőhelyes belső térben, a főbejárattal szemben helyezkedik el 

a liturgikus tér: középen a szószék, előtte az úrasztala, kétoldalt pedig a mózesszékek.  A 

szószék mögött, az azt keretező diadalíven túl egy karzat található, melynek rózsaablakszerű 

nyílása napkorongként világítja meg a templomot. Itt szeretném megemlíteni, hogy a vár vagy 

a nap szimbólumként történő használata egyébiránt teljesen igei alapvetésű, gondoljunk csak 

a 46. zsoltár parafrázisára, azaz – a protestáns himnuszként is énekelt - „Erős vár a mi 

Istenünk” kezdetű Luther-korálra, vagy az evangéliumi utalások sokaságára, melyek a 

naptámadatot Krisztus életünkben történő megjelenésével azonosítják. Lukács evangélista így 

fogalmazza ezt meg: “A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a mellyel meglátogatott minket a 

naptámadat a magasságból, / Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak 

árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!" (Lukács 1,78-79) 
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Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség  

albertfalvai imaház156 157 

1116 Budapest, Sáfrány u. 17.  

Albertfalván 1941-ben épült egy 60 férőhelyes imaház. A kicsiny háznak egyszerű, dísztelen 

homlokzata van, tetején tornyocska emelkedik. Belseje harmonikus, barátságos, 

berendezésében vörös szín dominál. A neogótikus stílusú szószék eredetileg a kelenföldi Váli 

úti iskolában szolgálta az istentiszteleteket.   

 

30. ábra Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség albertfalvai imaháza (forrás: http://www.bpdel.hu/ ) 

 
156 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 304-305.o. 
157 Budapest templomai, Újbuda - XI. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, Templomtörténeti sorozat 13. 
Budapest, 2014. 62. o. 
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Csillaghegyi Református Egyházközség 

templom158 159 160 

1039 Budapest, Vörösmarty u. 2.  

tervező: Szántay Endre  

 

31. ábra Csillaghegyi Református Egyházközség temploma és templomterve (forrás: http://www.bpeszak.hu/; 

egyházközségi honlap, reformatus.hu, alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs ) 

 
158 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 333-334.o. 
159 Budapest, III. kerület - Óbuda-Békásmegyer, Templomtörténeti sorozat 1. Budapesti Városvédő Egyesület, 
Helytörténeti füzetek; ÓBUDAI MÚZEUM, 2002. VI. évfolyam. I. 1. szám 
160 Csillaghegyi Református Egyházközség honlapja: https://csillaghegy.parokia.hu/cikk/mutat/aktualis/ 

http://www.bpeszak.hu/


101102/00642 
 

124 
 

Csillaghegy, a XIX. század végi üdülőtelep a XX. század 20-as éveitől kezdett benépesülni a 

városból kiköltözőkkel. Az így létrejövő református közösség a tisztviselőtelepi iskolában 

tartotta istentiszteleteit.  1925-ben váltak fiókegyházközséggé és ekkor fogalmazódott meg az 

önálló templom építésének gondolata is, melynek alapkövét még abban az évben le is tették.  

Az épületet Szántay Endre építész, az egyházközség gondnoka tervezte. 1931-re készült el az 

alagsori rendezvényterem, de a templom befejezéséig még további éveket kellett várni. Végül 

1941. június 29-én szentelték fel a templomot dr. Ravasz László püspök szolgálatával.  A 

templomtorony később, 1949-ben készült el.  

Az egyházközség lelkipásztora holland feleségének, Johanna de Boernek nagyon sokat 

köszönhetett a gyülekezet, hiszen közbenjárására az építési költségek egyharmadát holland 

adományokból fedezték.   

Épp Budapest ostroma idején, 1945. február 9-én jeges árvíz öntötte el Csillaghegy nagyrészét, 

s ekkor nagyon sokak számára vált mentsvárrá a templom.    

A német protestáns templomépítészeti programok alapján, a centrális templomtér 

megfogalmazására irányuló hazai törekvések egyik példája ez a görögkereszt alaprajzú épület. 

Az épület északnyugati sarkán a középkori campinálék hangulatát idéző harangtorony 

magasodik, melyen keresztül vezet az út a templomtérbe.  Megjegyzendő, hogy az 1926-os 

tervek szerint a torony még a délkeleti sarkon állt volna, ugyanakkor az átdolgozott 1935-ös 

tervek már jelenlegi helyzetét mutatják, viszont az emelettől a harangházig húzódó ablakok 

helyett csak a régi elgondolás szerinti lőrések valósultak meg. A templomtorony csúcsos 

süvegének kialakítása is elmaradt.  A homlokzat felületének egésze terméskő burkolatot 

kapott, ez alól kivételt - a dekoratívabb kialakítás miatt - csak a kereszthajók rizalitjának 

oromzata és a templomablakok mellvédje jelent. Ezzel ugyanazt az „erős vár” jelleget 

biztosítja a tervező épületének, mint azt oly sok, a korszakban épült más templomnál is 

láthatunk. A belső kialakítása puritán, sík mennyezetű, nincs karzata. A liturgikus tér a 

templom déli oldalán lévő kereszthajóban van, a díszesen faragott szószék, mózesszékek és 

falburkolat egy kompozíciót alkot. Előttük az úrasztala egyedi kialakítású, hiszen itt, a máshol 

szokásosan az úrasztalát elrekesztő mellvéd értelmeződik át, s válik oszlopokkal alátámasztott 

keretasztallá. 
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Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség 

templom161 162 163 

1151 Budapest, Kossuth Lajos utca 1. 

tervező: Csaba Rezső 

 

32. ábra Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpeszak.hu/; google.hu, alaprajz: 

Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
161 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 436-439.o 
162 Mihály Zoltán: Templomaink, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota; Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és 
Szabadidősport Egyesület; Budapest, 2107. 14-17. 
163 Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség honlapja: https://www.rpovaros.hu/ 

http://www.bpeszak.hu/
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Rákospalota - korábban Nyír-Palota – koraközépkori település. A török időkben, noha a 

környék több települése is lakatlanná vált, de Palota fennmaradt.  A gyülekezetről egy 1607-

ben született okiratban hallunk először: a Vácott tartott egyházmegyei gyűlésen jelen volt egy 

palotai lelkipásztor is, illetve a felsorolt 21 egyházközség között szerepel Palota neve is. 

Rákospalota története során jellemzően protestáns település volt.  A palotai gyülekezet első 

temploma még a reformáció előtt épült, azonban ezen épület az 1700-as évek elején már nem 

állt, helyette 1718-ban épült egy fa imaház. A türelmi rendeletet megelőzően ez az épület 

egyike volt a jelenlegi főváros területén lévő három református templom egyikének (a másik 

kettő az óbudai és a rákoscsabai templom volt). 1786-ban aztán szilárdabb anyagból emelt 

magának új templomot a gyülekezet, ami akkor 454 lelket számlált. Ezután azonban újabb 

nehéz időszak következett az egyházközség életében, majd a XIX. század második felében a 

település új földesurának támogatása sokat segített a közösségen: helyreállították, 

újjáépítették és kibővítették a templomot, orgonát és 3 harangot is kaptak. A templom 

melletti iskolát 1879-ben építette a gyülekezet és a kommunista államosításig, 1950-ig fenn is 

tartotta. A századfordulón a rákospalotai református egyház látta el az újpesti, 

káposztásmegyeri, rákosszentmihályi, pestújhelyi és dunakeszi-alagi hívek gondozását is, majd 

ezek a közösségek önálló egyházközségekké alakultak. A településfejlődés részeként 

Rákospalota óvárosi és újvárosi része is lassan különvált és a későbbiekben már külön úton 

haladtak. 1885-től idősebb Benkő István, majd halála után, 1920-tól ifj. Benkő István került 

Rákospalota gyülekezete élére. A város által adományozott Régi Fóti úti telekre a hívek 

adományaiból 1927-ben épült a gyülekezet imaháza. Itt tartották szeretetvendégségeiket, 

biblia- és hittanóráikat és egyéb alkalmaikat.  Közben a régi, 150 éves templom megint 

felújításra szorult, sőt további bővítését is tervezték. Végül azonban a felmerülő statikai 

problémák miatt inkább új templom építése mellett döntöttek. Ehhez a város a régi 

községháza, településképi szempontból is kiemelt jelentőségű telkét adományozta a 

gyülekezetnek. A gyülekezeti tagok áldozatvállalásából 1941. pünkösdjére épült fel a Csaba 

Rezső tervezte új templom. A régi templomból áthozták a szószéket, az orgonát, az úrasztalát, 

a padokat, illetve a harangokat. 

A templom külső és belső stílusjegyeit egyaránt a gótika határozza meg, mely a tervező 

életművét ismerve meglehetősen szokatlannak tűnhet. Ennek oka a lelkipásztor, Benkő István 

- angliai tanulmányai miatti - személyes elfogultsága a stílus iránt, és ezen formavilág 
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használatát, minden tervezői koncepciót felülíróan, megkövetelte.  Itt kell megjegyeznünk, 

hogy Angliában a koraközépkort messze túlélő, a nemzeti identitást meghatározó irányzattá 

lett a gótika, szemben hazánkkal, ahol a történelmi események alakulása, a sajátos néplélek – 

és nyilván még számtalan más ok - miatt ez nem vált uralkodóvá. Csaba Rezsőnek gyakorló 

építészként csakúgy, mint szakíróként szívügye volt a nemzeti arculat, a „magyaros” stílus 

meggyökereztetése, különösen a templomépítészetben, kiemelve ezáltal is a református 

egyház történelmi szerepét. Ezért a megrendelői szándék teljesítése kifejezetten nehezére 

esett. 

A külső megformálását a túlfeszített arányok jellemzik. Ez leginkább a főhomlokzat középső és 

oldalsó tornyainak szélsőségesen megnyújtott galériáira és süvegeire igaz. A középkorban 

kedvelt csűrlős templomsisak szerkesztésének 60 fokos alapszögénél jóval nagyobb 

szögnyílásokat alkalmazott, és a középső torony fiatornyainak kialakítása is ezt a vertikális 

dinamikát erősíti. Ezért is nevezik a helyiek „tűtornyosnak” a templomot.   Középen a 

főtömegtől előrelépő kapuépítmény pártázatos díszítése, hármas íve (itt a boglya helyett 

csúcsíves megoldással) a Pestszentlőrinc-Kossuth téri templomra rímel, csakúgy, mint a 

klinkertégla borítás, amelynek geometriális mintázatú kialakítása a toronytestek sima, illetve 

függőlegesen tagolt téglafelülete előtt érdekes összjátékot teremt. S ezek azok a gesztusok, 

ahol a tervező személyisége lép - nagyon is méltányolható módon - előtérbe, az építtető 

kevésbé méltánylandó elvárásai helyett. Az oldalhomlokzatok csúcsíves ablakai és köztük a 

támpilléreket jelző téglalizénák viszont megint csak a gótikát idéző formák.  Ugyanebben a 

stílusban van kialakítva a belső is, ahol a háromhajós templomtérben a mennyezet boltozatos, 

és a csúcsíves bordaívek az oldalfalakon futnak le a talapzatig. Ezenkívül nemcsak az ablakok, 

de még az ajtók is csúcsíves záródásúak. Ugyanakkor a belső tér arányrendszere sokkal 

kiegyensúlyozottabb, mint a főhomlokzaté, így végső soron egy egységes arculatú, 

harmonikus térhatás jött létre. 

A bejárat felett és a szemközti oldal liturgikus terének hátterében helyezkednek el a karzatok. 

A szószék feletti karzaton van az egyházközség régi, díszes megformálású orgonája is. 
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Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református Egyházközség 

a Felszabadulás temploma164  165 

1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 5.  

tervező: Csaba Rezső 

 

33. ábra Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református Egyházközség temploma (forrás: http://www.bpdel.hu/; google.hu, 

alaprajz: Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
164 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 416-417.o. 
165 Budapest templomai, Pestszentlőrinc-Pestszentimre - XVIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, 
Templomtörténeti sorozat 12. Budapest, 2012. 

http://www.bpdel.hu/
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Pestszentlőrinc az 1800-as években még Vecsés része volt, majd 1870-ben Kispest 

önállósulásával annak részévé vált. 1909-ban Pusztaszentlőrinc néven lett különálló település, 

már ekkor felmerült az önállósodás gondolata a környék reformátusaiban. Végül 1921-ben lett 

önálló református anyaegyházközsége Pestszentlőrincnek.  A gyülekezet gyarapodásához a 

trianoni menekültek érkezése komolyan hozzájárult: felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, partiumi, 

bácskai magyar családok sokasága lelt itt új lelki otthonra. A Kossuth téri egyházközség az 

1930-as évek végéig volt a pestszentlőrinci reformátusság irányítója, később új telepek 

épülésével (Erzsébet-telep, Béla-telep, Szemere-telep, Ganz-telep) önálló 

anyaegyházközségek jöttek létre ezeken a területeken.  A Kossuth téri gyülekezet, amely 

templom híján a helyi iskolában tartotta alkalmait, már a világháború előtt új templom 

építését tervezte, de ennek megvalósítása a korona inflációja miatt meghiúsult. Új lendületet 

az építkezésnek az adott, amikor a község templom céljára telket adományozott az 

egyházközségnek, majd 1932-ben a gyülekezet megszerezte a csődbe jutott Lipták-vasgyár 

acél tetőszerkezetét és faanyagát. Ennek méreteihez kellett aztán szabni az építészeti terveket 

is, melyeket Csaba Rezső készített Árkay Bertalan segítségével. Az új templom felszentelésére 

1941. június 15-én került sor, dr. Ravasz László püspök igehirdetésével.   

Csaba Rezsőnek ebből a művéből különösen is kitűnik a munkáira oly jellemző egyénisége: a 

tömegformálás tekintetében lényegre törő volta, könnyű áttekinthetősége, és a népi 

díszítőművészetre támaszkodó formavilága.  

A Kossuth téri templom főhomlokzatát az előre ugró kapuépítmény és a föléje magasodó 

torony uralja. Ehhez kapcsolódik a hosszház, illetve két oldalon a lépcsőtornyok kubusa. 

Leginkább az épületrészek tömegei megformálásában és azok egymásmellé illesztésében 

érződik Árkay Bertalannak és a pont ebben az időben megvalósuló városmajori Jézus Szíve 

templomnak, mint előképnek a hatása. Az egész épület klinkertégla borítást kapott és ez adja 

a templom észak-németes jellegét. Ugyanennek az ízlésvilágnak a lenyomata az az éles 

kontrasztú hatás, ami a vörös téglaszín, valamint a kapuív és annak építményét koronázó 

reneszánsz pártázat fehérsége között van.  A torony viszont az erdélyi templomtornyok világát 

idézi, s az annak sisakja alatti hármas, boglyaívű árkádsor akár Csaba Rezső névjegye is 

lehetne, mert más-más funkcióban, de szinte mindegyik épületén visszaköszön ez a motívum. 

A téglafelület kiképzésének variálása, amely négy különböző módon is történik (sima, sor-, és 

geometriális mintájú, valamint boltozatos), izgalmassá varázsolja a falak textúráját.   
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A templom alatt rendezvényterem is található. Magában a templomtérben 500 férőhely van, 

a templomhajó téglalap alaprajzú, két karzata van, az egyik a bejárat felett, a másik a liturgikus 

tér felett, ahol az orgona is helyet kapott. Ezen karzat és középen a játszópad kiugró mellvédje 

vált a szószék hangvetőjévé, s a mózesszékkel együtt így összességében egy kompozíciónak 

lettek szerves részei. A templomtér mennyezete kazettás faburkolatot kapott, mely a 

magyaros formavilág mellett, a belső berendezéssel harmonizálva meleg, családias légkört 

teremt. A templom a Felszabadulás temploma elnevezést kapta, amely a Trianonban 

elszakított területek visszacsatolására utal.  
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1942 
 

Pestszentlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség 

imaház166 167 168 

1183 Budapest, Felsőcsatári út 29-31.  

 

34. ábra Pestszentlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség átépített-bővített imaháza (forrás: 

http://www.bpdel.hu/ ) 

 
166 Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek 412-413.o 
167 Budapest templomai, Pestszentlőrinc-Pestszentimre - XVIII. kerület; Budapesti Városvédő Egyesület, 
Templomtörténeti sorozat 12. Budapest, 2012. 
168 Pestszentlőrinc-Erzsébet-Bélatelep Református Egyházközség honlapja: http://www.olajag.atw.hu/ 
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Pestszentlőrinc az 1800-as években még Vecsés része volt, majd 1870-ben Kispest 

önállósulásával annak részévé vált. 1909-ban Pusztaszentlőrinc néven lett külön álló település 

és 1930-óta nevezik Pestszentlőrincnek. Időközben a betelepülések nyomán jelentősen nőtt a 

lakossága. Az Erzsébet-telep nevű településrészén az alakuló református közösség első 

összejövetelét 1933. augusztus 6-án tartották a Kund utcai iskolában.  1937-től kezdődött a 

gyülekezet önállósodása, ami végül 1940-ben hivatalossá vált. Ugyanebben az időben 

Bélatelep reformátussága is kivált az anyaegyházközségből, melyet követően a két közösség 

egyesült. Pestszentlőrinc biztosított az új egyházközségnek telket, ahol 1942-re épült fel egy 

150 férőhelyes imaház.    

Azóta kétszer is - 1980-ban és 1993-ban - jelentősen átépítették, bővítették az imaházat, de a 

földszintes, sátortetős egyszerű formáját azóta is megtartotta.  
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1943 
 

KIE-székház  

helyőrségi templom169 170 

1088 Budapest, Vas u. 2/c.  

tervező: Várady-Szabó Lajos   

más jelentős műve: Budapest, Régiposta utca 5., Fodor-bérház;  

 

35. ábra KIE-székház és helyőrségi templom (forrás: hg.hu) 

 
169 http://zsinatileveltar.hu/tartalom/21-fond-keresztyen-ifjusagi-egyesulet-kie-iratai 
170 http://hg.hu/cikkek/varos/9726-a-szinhazza-lett-templom 
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Magyarországon a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet (KIE, YMCA) 1892-ben ismerték el, amely 

aztán gyors növekedésnek indult az egész országban. A protestáns egyesület célja az volt, hogy 

összefogja és az egyesületbe tömörítve pásztorolja a faluból városba került iparos, kereskedő 

ifjúságot. A KIE keretében szervezték meg az első magyar cserkészcsapatot, majd a 

világháború idején katonaotthonokat létesítettek szerte az országban. A háború után az 

Oroszországban hadifogságba esett katonák gondozásában és kiszabadításában vettek részt. 

1926-ban alakult meg a KIE önálló református szárnya, melyet az egyház 1933-ban hivatalosan 

saját szervezeteként ismert el. Ezután a KIE a népfőiskolai mozgalom szervezésében vett részt, 

saját népfőiskolákat is hozott létre. A II. világháború után a megváltozott politikai helyzetben 

gyülekezeti keretek között próbálták folytatni munkájukat. 1950-ben az állampárti 

elvárásoknak megfelelően – az akkori kollaboráns egyházi vezetés aktív közreműködésével – 

feloszlatták a szervezetet. A KIE minden vagyona az állam tulajdonába került. 

1943. december 5-én dr. Ravasz László szolgálatával avatták fel a VIII. kerület Vas u. 2. szám 

alatti - a protestáns tábori püspökséggel közösen épített – Gróf Teleki Pálról elnevezett 

székházukat, s benne a helyőrségi templomot.  

Az épület tervezője Várady-Szabó Lajos volt. A Vas utca ezen szakaszának modernista 

környezetébe illeszkedik a székház, mind stílusjegyeiben, mind burkolatával, 

nyílásrendszerével, szintkiosztásával. A homlokzatán a földszint és az első emelet egy egységet 

képez, köztük a szélesen kiülő, üvegtéglával kikönnyített előtető-konzollal. Az e feletti 

szinteken keskeny erkélyek fogják közre a rizalitszerűen előrelépő középső traktust. A 

főhomlokzat kiképzésében tehát a jól rendszerezett szerkesztettség uralkodik, egyes részletei 

– például az előtető vagy a bejárat íves falai – finoman oldják a szigorú vonalvezetést. A 

földszinten fehérmárvánnyal burkolt előcsarnokból jutunk be a helyőrségi templomtérbe. A 

felette lévő szinten van a karzatbejáró és a tanácsterem. A további emeleteken irodák és 

vendégszobák voltak. 

A templomtér megfogalmazása egyedülállóan nagyvonalú. A téglalap alakú térbe a karzat 

alatti előtéren át jutunk be. Az egyterű csarnok szembe lévő oldalán van a liturgikus tér; a 

szószék mögött – mintegy színházi függönyként – az orgona szép ívű sípsora boríja a falat. A 

teremnek kazettás rajzolatú mennyezete van, de az oldalhomlokzatok melletti keskeny 

sávokban kissé magasabban van a födém kialakítva úgy, hogy rajtuk tetővilágító ablakok sora 

fut végig. Ezáltal a mennyezet felülete mintegy lebegni látszik a tér felett, a fényviszonyok 
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pedig szinte már misztikus hangulatot teremtenek. Mintha az anyagtalanná váló tetőzet a 

térbeli-fizikai kötöttségek megszűnését akarná érzékeltetni, s ezáltal a kálvinista felfogás 

templomeszménye szerinti lelki kiteljesedést kívánja szolgálni. A belső kialakítása egyébként 

végtelenül puritán, csak a templomtérbe fémrudakon belógatott tálszerű lámpatesteken és a 

karzatkorláton futtatott indák adnak neki némi díszítést. De ez a visszafogottság is csak a tér 

egységes kompozíciójának és erőteljes mondanivalójának érvényesülését segíti. 

Budapest ostroma során az épület súlyos károkat szenvedett, az orgona megsemmisült. 

Államosítása után a Színművészeti Egyetem kapta meg az épületet, és a helyőrségi templom 

helyén az Órdy Színpadot alakították ki – teljesen átépítve azt.   
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1944 
 

Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség MÁV-telep  

prédikáló állomás171 172 

1155 Budapest, Széchenyi út 18.  

tervező: Csaba Rezső   

 

36. ábra Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség MÁV-telepi prédikáló állomása (forrás: google.hu, alaprajz: Gál-

Hevér Dominika, Gál Szabolcs) 

 
171 Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség honlapja: http://www.ruref.hu/ 
172 Mihály Zoltán: Templomaink, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota; Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és 
Szabadidősport Egyesület; Budapest, 2107. 50-51. o. 
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A MÁV az 1900-as évek elején vásárolt fel egy korábban szőlőtermesztésre használt területet 

gróf Károlyi Istvántól, azért, hogy saját munkásainak lakáshoz jutását segítse, így jött létre a 

MÁV-telepi lakónegyed, ahol a 20-as, 30-as években már több ezren éltek. A Rákospalota-

Újvárosi Református Egyházközség gyülekezete miután 1936-ban felszentelte a Magyar 

Sáfárság Templomát, neki látott, hogy a missziói területéhez tartozó MÁV-telepen is 

templomot építsen. A MÁV már korábban, 1926-ban felajánlott az egyháznak az akkor még 

kialakuló félben levő városrészen egy 550 négyszögöles telket, de az egyház 1938-ban a 

jelenlegi, Széchényi utcai ingatlanra cserélte azt el. A Csaba Rezső által készített tervek szerint 

az épületegyüttes templomból, parókiából és gyülekezeti házból állt volna, de a világháborús 

idők mindezt felül írták. A Kultuszminisztérium és a MÁV támogatása mellett, a gyülekezet 

tagjai is példásan adakoztak, hogy legalább a templom megvalósulhasson. A templom 

alapkőletétele 1939. május 18-án történt, s 1944. április 16-án szentelték fel Dr. Ravasz László 

püspök, valamint Benkő István esperes szolgálatával.  

Az épület tömegformálásával eltér Csaba Rezső korábbi munkáitól. Más épületeinél a 

hosszház és a toronytest egybekomponált, de mégis külön térformaként jelennek meg. Itt a 

toronytest egyesül a centrális szerkesztésű, rövid keresztszárakkal bővített templomtérrel. Az 

így kialakult épületsziluett önkéntelenül is olyan előképekre emlékeztethet minket, mint 

például a Tőry Emil-féle, az 1911-es torinói világkiállításra készült magyar pavilon, az Attila 

sátra. Ez a honfoglaló magyar nomád nép sátrainak kontúrvonalát idéző és népi ornamentikát 

használó épület a korszak egyik igen jelentős, nagy visszhangot kiváltó műve volt. Felmerülhet 

a kérdés, Csaba Rezső miért nem a templom keresztény archetípusának inkább megfelelő 

tömegformát választott, és nem ellentétes-e ezen koncepciója a szakrális terek 

megfogalmazásának református teológia szerinti elveivel. Meglátásunk szerint bármely 

alkotáson a történelmi régmúlt megidézése, ha annak célja az adott nemzet kulturális 

értékeinek hiteles alkalmazása az identitáserősítés érdekében, nem lehet egyházellenes – 

feltéve, hogy a művész kerüli a pogány hitvilág szimbólumait. Így a korszak nagy stílusvitájában 

a Csaba Rezső által képviselt „magyaros” stílustörekvés egyik karakteres példájaként kell erre 

a műre tekintenünk, amelyben nemcsak a formavilág, de a tömegképzés vonatkozásában is 

demonstratívan foglal állást az építész, ezzel őt Csete György és Makovecz Imre építészek 

„előfutárának” is tekinthetjük. 
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Az épület két szintes: az alsó szinten a gyülekezeti terem, a felsőn a templomtér van. Ide két, 

szimmetrikusan elhelyezett „L” alakú lépcsőkaron keresztül juthatunk be. Az alsó szint – amely 

egyben a lábazat – téglaburkolatú, felette a falak vakoltak és meszeltek, így azokat szépen 

tagolják az oszlopos templomkapuzat és a kiugró épülettömegek tetőzetei, valamint a nyílások 

sötét keretezése. Az épület minden oldalról szimmetrikus kialakítását a jobb hátsó sarkon lévő, 

alacsony lépcsőtorony bontja csak meg. Az egész épületet fedő nagy toronysisak alatt - az 

erdélyi fatornyokhoz hasonlóan - oszlopos-rácsos galéria van. Belső görögkereszt alaprajzú 

terében a kereszthajókat nagy boltívek választják el a középső négyezettől. Fakazettás 

mennyezete van. Az ablaknyílásokra az ötös osztás jellemző, – Csaba Rezső korábbi 

épületeinek hármasságával - az alsó teremnek, a templomtérnek, a négyezetnek, a 

toronygalériának mind-mind öt ablaka van. 
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