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R e for m át u s te mplom Újpalotá n

EURÓPA-SZERTE ISMERT FOLYAMAT AZ EGY-
HÁZI KÖZÖSSÉGEK KÜLVÁROSI JELENLÉTÉ-
NEK ERŐSÖDÉSE. EZ RÉSZBEN AZ 1990 UTÁN 
INDULT DECENTRALIZÁCIÓ, RÉSZBEN 
A MEGLÉVŐ PERIFÉRIÁK ÖNAZONOSSÁG-
KERESÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. KÜLÖNÖ-
SEN AZOKON A SŰRŰN LAKOTT TERÜLETE-
KEN VAN EZ ÍGY, AHOL A KÖZÉLET HIÁNYÁT 
A RENDSZERVÁLTÁS ELŐTTI MOZIK, ÓVO-
DÁK-ISKOLÁK ÉS KÖZÉRTEK, ÚJABBAN 
A GYORSÉTTERMEK, DISZKONTOK ÉS PÁRT-
SZÉKHÁZAK NEM TUDJÁK ELLENSÚLYOZNI. 
HA A KULTÚRHÁZAK PROGRAMJAI SEM ELÉG 

IDEÁK
TÉRHÓDÍTÁSA

NÉPSZERŰEK, A KÖZÖSSÉGTEREMTŐ MUN-
KÁT GYAKORTA A FELEKEZETI CENTRUMOK-
RA BÍZZÁK A VÁROSATYÁK, ÍGY A SUBURBIA 
MEGÚJULÓ SZOCIÁLIS HÁLÓJA KISEBB VAGY 
NAGYOBB INTENZITÁSSAL, DE MINDENÜTT 
KAPCSOLATBA KERÜL A TEMPLOMÉPÍTÉSZET-
TEL. „EZ A LAKÓTELEP VÁRJA AZ EVANGÉLI-
UMOT, A VIGASZTALÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ SZÓT. 
AZÉRT NEM KÉSZÜLT KERÍTÉS A TEMPLOM 
ELŐTT, MERT ELÉRHETŐEK KÍVÁNUNK LENNI 
MINDENKI SZÁMÁRA, AKI AZ ÖRÖKKÉVALÓT 
KERESI” – HANGZOTT EL A TEMPLOMSZENTE-
LŐ ISTENTISZTELETEN.1
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Fémlemezfedéssel kialakított 
főbejárati rész.

Mozgalmas formájával hívja 
fel a figyelmet magára.

A gyülekezetek élete ma felekezettől függetle-
nül egyre inkább a diaszpórák sorsában osztozik 
a mainstream kultúrán belül.2 Nincs ez másképp 
az újpalotai református egyházközség esetén sem, 
amely bár nem tűnik kicsinek, valós méretei szerint 
tetőgerince is csak a környező panelmamutok térdé-
ig ér. A különbség számottevő, mégsem észrevehető 
a lakótömbök közti buja növényzettől. Egy ilyen fás-
bokros helyközön, a Fő tér közelében épült játszó-
térnyi telken a templom, két percnyi sétára a Boldog 
Salkaházi Sáráról nevezett katolikus plébániától. 
Kruppa Gábor műve tíz éve magasra állította a mér-
cét nemcsak közvetlen környezete, de a hazai temp-
lomépítészet számára is. Rudolf Schwarz immár 
százesztendős elméleti és tervezői munkássá-
ga meghatározó előképe volt a katolikus központ 

térszervezésének és – kisebb újítókedvvel – archi-
tektúrájának. A nagy hatású terv puritán homlok-
zata, hosszú függélyes ablakai, tömegének funk-
cionális tagolása és letisztult anyaghasználata a 
református szomszéd karakterjegyei közt is felbuk-
kannak. Ha nem is az azóta közhellyé tett téglatex-
túrában, de legalább Schwarz aacheni temploma, 
a Fronleichnamskirche vibrálóan fehér terét, egy-
ségét, és már-már provokatív csendjét felidézve. 
Az újpalotai református egyházközösség otthona 
korszakos ívet fest a templomépítészetről. Az épü-
let – Hannes Böhringerrel szólva – kolostori3 tiszta-
sága a hazai református gyülekezet számára is meg-
élhetővé teszi mindazt, amit Schwarz és Romano 
Guardini egykor megálmodott rothenfelsi szelle-
mi műhelyében. Bár az idő- és térbeli távolság nagy, 

A TEMPLOM DÍSZE 
SZERKEZETÉN TÚL 
LEGYEN CSAK 
A FEHÉR FALAKRA 
KIVETÜLŐ 
GONDOLAT
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az idea változatlan: a templom dísze szerkezetén 
túl legyen csak a fehér falakra kivetülő gondolat.
Az ilyen előképkeresés okafogyottnak tűnhet a 
protestáns hagyományokra tekintve, ahol a díszí-
tés visszafogottsága mindig is szempont volt, noha 
sohasem halt ki teljesen. A valós tapasztalatok sze-
rint azonban a közösségek ezt legtöbb helyütt 
nem tartják magától értetődőnek, ezért a formai 
redukció mellett meggyőző érvelésre van szük-
ség. Ez a feladat Fogarasi Gábor lelkipásztorra és 
dr. Sápi Zoltánra, az egyházközség világi vezetőjé-
re jutott, akik a schwarzi gondolatiság meghosszab-
bításaként értelmezhető minimalizmussal baráti 
viszonyba kerültek. Fogarasi a tervezés idején John 
Pawson pannonhalmi rekonstrukciójára tekintett 

Egybenyitható, 
közvetlen térkapcsola-
tok rendszere. 

A közösség meghitt, 
a templom mégsem 
zárt falú bárka.

példaként, ám a templomszentelőn elmondta: 
„nem akarunk úrias gyülekezet lenni. Ez a gyüle-
kezet azért van, hogy a szegényeknek az evangé-
lium hirdettessék”.4 Ismét Schwarz korára jellem-
ző ebben az egyszerűség és a szociális érzékenység 
– egyébként nem törvényszerű – összefonódása.
Szorosan ide kötődik a templomtér liturgikus szem-
léletű, elsőre meglepő gondolata is. Szembeöt-
lő a karzattal indított és lépcsős pódiumban vég-
ződő hosszházas hajó, az oltárszerű úrasztala és 
a közvetlenül mellette elhelyezett ambó. Hovato-
vább, a kompozíciót egy acélból készült, világí-
tó aurával övezett kereszt zárja a déli falon. Hol 
maradt a felmagasodó szószék, az IGE hirdeté-
sének helye? – kérdezhetnénk. Nos, a megbízó 
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Érkezés a tágas, 
liturgikus térbe.

A nyitottságot reprezen-
táló, az átláthatóságot 
megteremtő eszközök.

Karzattal indított, lépcsős 
pódiumban végződő hosszhá-
zas hajó; oltárszerű úrasztala 
és a közvetlenül mellette 
elhelyezett ambó.
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Koncertekre is beren-
dezhető, százötven főre 
méretezett liturgikus tér.

A keskeny, hosszúkás ablakok 
ún. textilüvegeit Hegedűs 
Andrea tervezte és készítette. 

ÉPÍTÉSZETÉT ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETÉT 
DICSÉRI A TEMPLOM TISZTA TÉRI KÉPLETE

közösség szerint nem tévedés ez, hanem az ere-
deti protestáns hagyományoknak felel meg. Cél-
ja nem a katolikustól való elkülönbözés (kereszt 
letiltása, domináns szószék, erdélyi harangtorony 
mint identitásteremtő szimbólum), hanem a visz-
szacsatolás a keresztény gyökerekhez. Hason-
ló leásást végzett a templomtér közvetett ihletője, 
Pásztor István Liturgika könyvében.5 A kiváló teo-
lógusról hittantermet neveztek el itt, Újpalotán. 
Az egyházközségi központ építészetét és belsőépí-
tészetét dicséri a templom tiszta téri képlete. Funk-
cionálisan logikus és hazai viszonylatban már 
távlatosabb reményekre ad okot a kivitelezés minő-
sége. Egyházi épületek közt viszonylag új kvalitást 
jelent az egybenyitható, közvetlen térkapcsolatok 

rendszere is, amelyet a részletképzés több eleme nyo-
matékosít: az egységes, mészkő jellegű padlóburko-
lat, a fabútorok, a belső nyílászárók és a falfestés. Nin-
csenek szűk dolgozószobák, fénytelen folyosók, de 
kihasználatlan űr sem, egyedül a koncertekre is beren-
dezhető, százötven főre méretezett liturgikus tér-
ben, ahol a zene és az ige esztétikai felhangját adja. 
A hajót iroda és hittantermek koszorúja övezi, ame-
lyek a bejárati foyer-vel együtt érvényesülnek. Az épü-
let spirális lendülete innen veszi kezdetét és a „szen-
tély” fölé toronyként magasodó (harangot nem rejtő) 
tömegben tetőzik. A dinamikus út közbülső grádusa-
in lépcső, terasz és egy folyosó található, amely jobb-
ra a templom karzatához, balra a gondnok és a lelki-
pásztor lakásához vezet – utóbbi saját lépcsőjén át, 

a közforgalomtól függetlenül is megközelíthető. 
A praktikus megoldásokon kívül érdemes felfigyelni 
a tervezői gesztusokra is. Az előtér széles-tágas dimen-
ziói a befogadás, a hajó hosszú, ferdén metszett abla-
kai a fény és az átláthatóság (a karzat gyermekszobája 
pedig a csend igényének) üzenetei. A közösség meg-
hitt, a templom mégsem zárt falú bárka. Körbekerítve 
sincsen, csak az úttól hátrébb, ahová a szolgálati laká-
sok néznek. Összességében releváns alkotás, amely jól 
megtalálta helyét a környezetében és mozgalmas for-
májával felhívta a figyelmet magára. Egyedülálló a 
megbízó és a tervezők együttműködése szempontjá-
ból. A béke szigete vallási értelemben és az architek-
túra nyelvén. Nyitás. A lakótelep új centruma, amely-
nek önazonosságát sokáig meg fogja határozni. 
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ÖSSZESSÉGÉBEN RELEVÁNS ALKOTÁS, 

AMELY JÓL MEGTALÁLTA HELYÉT 

A KÖRNYEZETÉBEN 

Fás-bokros helyközön, a Fő tér 
közelében épült, játszótérnyi 
telken ez a templom.
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