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A téma rövid leírása4: 
A magyar újkori építészettörténet speciális témája a protestantizmus 

templomépítészete, amelynek tárgyalása rend szerint csak érintőlegesen jelenik 
meg az építészettörténeti összefoglaló monográfiákban. A felvázolt kutatási 

téma aktualitását adja, hogy a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából 

jelentős kutatások és publikációk készülnek a témáról anélkül, hogy a 
történelmi Magyarország – közismerten európai mércével is jelentős – 

protestáns templomépítészete kellő mélységben szerepelne. A tervezett 
kutatások e hiányosságok felszámolását is enyhíteni célozzák, mind hazai 

vonatkozású tipológiai kutatások bővítésével, mind pedig az európai 
összefüggések bemutatásával. 

A protestáns templomépítészet kutatásának módszertanát hagyományosan a 
tipológiai megközelítés határozza meg, alapvető szakirodalma Kováts J. István, 

Friedrich Loránd, Bibó István, Winkler Gábor nevéhez köthető. A téma 
építészettörténeti, egyházművészeti kontextusának meghatározása Marosi Ernő 

és Sisa József összegző publikációiból ismert. 
A kutatómunka alapkérdése is elsősorban tipológiai természetű: hogyan lehet 

az eddig ismert típusok rendszerét bővíteni, tematikailag és tipológiailag 
további csoportokkal árnyaltabban bemutatni. 

A kutatás megközelítésmódjai között az építészeti téralakítás és használat, az 

építészetelmélet, az egyháztörténet, a szerkezettörténet valamint az 
építőmesteri-gyakorlati szempontok egyaránt szerepelnek. Új megközelítést 

jelenthet az építészeti formálásnak a kulturális identitás, az építtetői 
reprezentáció, az európai minták követése szempontjából történő elemzése. A 

kutatás módszertanában az írott és képi/rajzi források feltárása mellett az 
épület, mint forrás szintén hangsúlyos szerepet kap.  

A tervezett kutatómunka - a lebonyolíthatóságot figyelembe véve - egy adott 
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terület vagy régió, illetve egyházszervezeti egység templomainak tematikus 

feldolgozását célozza, amelyet a típusváltozatok bemutatása céljából régiónként 

további templomtípusok egészítenek ki. 
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Protestáns templomépítészeti kutatások 

 
A magyar újkori építészettörténet speciális témája a protestantizmus 
templomépítészete, amelynek tárgyalása rend szerint érintőlegesen jelenik meg az 
építészettörténeti összefoglaló monográfiákban.8 A téma kutatása ugyanakkor egyre 

bővül, és ennek különleges hangsúlyt ad a reformáció közelgő ötszázadik évfordulója, 
amelynek előkészítéseként jelentős európai kutatások folynak a protestantizmus 

templomépítészetéről.9 A félezer évvel ezelőtt elkezdődött egyháztörténelmi folyamat 
egy nagy kísérletként is értelmezhető Európa kultúrájának a megújítására, amelynek 
az építészetre is jelentős hatása volt. A téma aktualitását indokolja az a körülmény is, 

hogy a közelmúltig elvétve jelentek meg olyan európai építészettörténeti 
összefoglalások, amelyek ebben a témakörben a történelmi Magyarország – európai 

mércével is jelentős – építészetét kellő mélységben tárgyalnák.10 A felvázolt kutatási 
téma e hiányosságok felszámolásához kíván hozzájárulni, mind hazai vonatkozású 
tipológiai kutatások bővítésével, mind pedig az európai összefüggések 

bemutatásával.11 
A protestáns templomépítészet kutatásának módszertanát hagyományosan a 

tipológiai megközelítés határozza meg. A téma magyar kutatástörténetének kezdete a 
két világháború közötti időszakra tehető, ennek első összegzéseként jelentek meg az 
1940-es években a hazai református illetve evangélikus templomépítészetet 

monografikusan bemutató kötetek. A második világháború után meginduló – 
mindmáig befejezetlen – műemléki topográfiai munkák, a műemlékvédelem 

újjászervezése és tudományos apparátusának megerősödése, továbbá Bibó István e 
témában folytatott kutatásai jelentik a téma feldolgozásának ma is aktuális 
alapvetéseit. Bibó cikke az Alföld protestáns templomépítészetéről, majd 1984-85-ben 

publikált tipológiai vázlata jelölte ki a vizsgált épületkör elemzésének fő vonalait.12 
Winkler Gábor publikálta 1992-ben – több nyugat-magyarországi városi evangélikus 

templom kutatása után – a hazai evangélikus templomépítészet új szempontú 
történeti összefoglalását.13 A hazai református templomok művészettörténeti 

áttekintését Marosi Ernő foglalta össze 1992-ben, különös hangsúlyt fektetve a 
középkori templomoknak a reformált liturgia és térhasználat szempontjai szerinti 
átalakítására, egyházművészeti megújulására.14 Jelen témavázlatot benyújtó kutató öt 

alkalommal elnyert OTKA kutatási támogatás elvégzésével egy országos szintű 
evangélikus templomfelmérés és topografikus feldolgozás munkálatait irányította, 

amellyel a hazai protestáns templomtipológia – elsősorban a Dunántúl régiói és 
Nógrád megye vonatkozásában – altípusokkal bővült.15 A Sisa József szerkesztésével 
megjelent, a magyar építészet és iparművészet 19. századi történetét összefoglaló 

kézikönyv – Bibó István, Sisa József és Róka Enikő tanulmányaival – a korszak 
protestáns templomépítészetének legújabb összegzését jelenti.16 

A kutatómunka alapkérdése is elsősorban tipológiai természetű: hogyan lehet az eddig 
ismert típusok rendszerét bővíteni, tematikailag és tipológiailag további csoportokkal 
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árnyaltabban bemutatni. A tervezett kutatómunka - a lebonyolíthatóságot figyelembe 

véve - egy adott terület vagy régió, illetve egyházszervezeti egység templomainak 
tematikus feldolgozását célozza, amelyet a típusváltozatok bemutatása céljából 

régiónként további templomtípusok egészítenek ki. 
A kutatás megközelítésmódjai között az építészeti téralakítás és használat, az 

építészetelmélet, az egyháztörténet, a szerkezettörténet, valamint az építőmesteri-
gyakorlati szempontok egyaránt szerepelnek.17 Új megközelítést jelenthet az 
építészeti formálásnak a kulturális identitás, az építtetői reprezentáció, az európai 

minták követése szempontjából történő elemzése. A kutatás módszertanában az írott 
és képi/rajzi források feltárása mellett az épület, mint forrás, szintén hangsúlyos 

szerepet kap.  
A kutatóhely, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék megfelelő kutatási 
infrastruktúrával, és – az elmúlt évtizedek vonatkozásában - a téma szempontjából 

releváns, számos publikációval bemutatható kutatási gyakorlattal rendelkezik a 
témában, amely a téma meghirdetését segíti.  
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