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Az imádság közös terei

A hagyományos templomépíté-
szeti modell Európában átalakulóban van. A jelenség a vallásos-
ság változását követi le, amely elsősorban Nyugat-Európában 
zajlik, ugyanakkor, ha más hangsúlyokkal, de nálunk is jelen 
van. Egyre többen vannak a nemkeresztény vallásúak, és azok 
száma is növekszik, akik számára fontos ugyan a spiritualitás, 
de azt egy konkrét intézménytől függetlenül szeretnék megélni. 
A történeti keresztény gyülekezetek létszáma egyre csökken. Az 
ő számukra egyre növekvő teher a sokszor nagyméretű, díszes 
templomok fenntartása. Ezek nemegyszer más vallási közösség-
hez vagy világi használatba is kerülnek. Ugyanakkor a folyamat 
egyfajta pozitív következményeként azt is láthatjuk, hogy a szű-
külő anyagi lehetőségek egy tető alá vezetik a felekezeteket. Ez-
zel párhuzamosan nagy igény mutatkozik felekezettől, vallástól 
és vallásosságtól függetlenül használható terekre is. 

Rendkívül összetett jelenségről van szó, amelyben korántsem 
uralkodik egyetértés, akár teológiai, akár társadalmi, akár építé-
szeti kérdések1 felől közelítünk. Ez utóbbi szempontból sem elég 
csupán az épületre koncentrálni, hanem a megvalósulás teljes 
folyamatára kell rátekinteni. Fontos a kezdeti igény megismeré-
se, a résztvevők önértelmezésének és egymás közti viszonyainak 
tisztán látása, valamint a párbeszéd során kialakuló építészeti 
program is. A ház elkészültével konkrét terek és formák jönnek 
létre, és átkerül a súlypont az elméleti egyeztetésekről a gyakor-
lati megélésére. A történet azonban itt nem ér véget: az együtt-
élés pozitív tanulságai vagy éppen konfliktusai tovább alakítják 

1 A Kunst und Kirche ökomenikus művészeti és építészeti folyóirat két teljes 
számot is szentelt a témának (2000/2, 2010/2), amelyek közül az első az egyik 
legkorábbi, több szempontból közelítő áttekintés.



a tereket. A formai semlegességre törekvés éppúgy lényeges 
elem lehet, mint az univerzális jelentésű szimbólumok és tár-
gyak használata. Kihívássá válik ugyanakkor, hogy a redukció 
ne kietlen üresség, hanem termékeny csend legyen, a közös ele-
mek alkalmazása pedig a befogadás gesztusát erősítse, és ne vál-
jon összemosott, eklektikus külsőséggé. A következőkben olyan 
hazai és európai csendtereket, valamint felekezet- és vallásközi 
templomi együtteseket válogattam, amelyek a létrehozás, a hasz-
nálat és a formálás szempontjából egymástól sokszor markánsan 
eltérő hangsúlyokat alkalmaztak.

Csendterek és kápolnák

A csendterek („room of quiet”, „Raum der Stille”) legtöbbször 
kápolnaméretű ima és meditációs helyek, amelyek elsősorban 
az egyéni vagy kiscsoportos elmélyülést szolgálják2. A helyisé-
gek funkciója elsősorban nem liturgikus tér, és használóik sem 
egy adott gyülekezethez tartoznak. Modern nagyvárosokokban 
és forgalmas közlekedési hálózatok mentén találjuk őket: autó-
pályák mentén, reptereken vagy pályaudvarokon, kormányza-
ti épületekben, kórházakban, egyetemeken, sőt stadionokban is. 
Jelölhetik a társadalmi kollektív emlékezet lényeges helyszíneit, 
vagy kifejezhetik a megbékélés univerzális üzenetét. 

Az első ilyen teret az akkori ENSZ főtitkár, Dag Hammar-
skjöld kezdeményezésére, 1957-ben az ENSZ New York-i köz-
pontjában alakították ki. A prototípusnak is tekinthető kis he-
lyiség berendezése kevés elemből áll, konkrét vallásra utaló 
szimbólumot nem találunk benne. Központi tárgya egy erős 
fénnyel is kiemelt monolit vasérc-tömb. Egyik falán pedig Bo 
Beskow svéd művész geometrikus formákból és színekből álló 
képe található. Az ezekből összeálló meditációs térben a létre-
hozók szándéka szerint mindenki rátalálhat a békének szentelt 
csendre és hallgatásra.

A típust meghatározó másik alkotás az 1990-ben Berlinben, a 
Brandenburgi kapuban felépült Raum der Stille. A súlyos függö-
nyökkel lehatárolt térben csupán székek és párnák, valamint egy 
textilkép található, amelynek alkotója Hager Ritta magyar textil-
művész. A szoba jelentőségét itt talán nem annyira a tér építésze-
ti kiképzése adja, mint inkább az ikonikus hely, a Brandenburgi 
kapu történelmi jelentése. Ez sokáig a kettészakított Európa jel-
képe volt, ma pedig a benne található Raum der Stille int a béke 
és a kölcsönös elfogadás fontosságára. 

Szintén ismert példa a Párizsban, az UNESCO japán kertjé-
ben álló meditációs tér, amelynek építésze a japán Tadao Ando 
volt. A szervezet fennállásának 50. évfordulójára készült 1995-

2 A nyugat-európai csendterek áttekintését és típusba sorolását adja: Kraft, 
Sabine: Räume der Stille, Jonas Verlag, 2007.
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ben. A több mint hat méter magas betonhenger belseje üres, te-
teje nyitott. Padlóburkolata sugármentesített hirosimai gránit. 
Létrehozásának célja, hogy minden kultúra és vallás előtt nyitva 
álljon, és az összetartozást hirdesse.

Bécs3

Az új bécsi főpályaudvaron 2014-ben készült el egy csendká-
polna. Ez már kimondottan vallási, sőt keresztény tér, azonban 
nagyon is világi közegben helyezkedik el. Az osztrák vasúttár-
saság kereste meg az egyházakat, hogy volna-e igényük egy 
csendtér létrehozására az épülő főpályaudvaron. A bécsi érsek-
ség élt a lehetőséggel, Ferenc pápának arra a hívására válaszol-
va, hogy a városon belül új helyeket találjon a katolikus egyház, 
ahol megszólíthatja a rohanó, a hitüktől eltávolodott embereket. 
A bevásárlóközpontban lévő kápolna környezetének hektikus, 
zajos és rohanó világával szemben a „csend tere”-ként határoz-
za meg magát. Kimondottan katolikus voltát nem tolakodóan, 
de egyértelműen kifejezi a kereszt, valamint a tabernákulum is. 
Ugyanakkor megfogalmazott cél a mindenki felé való nyitottság. 
A pláza funkcionálisan kialakított, a vásárlásra és a közlekedés-
re optimalizált tereivel szemben elliptikus formálása, letisztult, 
otthonos kialakítása valóban maradásra és elmélyülésre hív. A 
hely szívesen vendégül lát minden „más törvényileg elismert 
egyházat, vallási közösséget és egyházközeli szervezetet”4 és 
egyéb kulturális eseményeket. A rendszeres katolikus szentmi-
sék mellett különböző felekezetek tartanak imádságokat, s egyéb 
rendezvényeket (kiállításokat, előadásokat) is befogad a tér. A 
vallásközi párbeszéd alkalmai szintén megjelennek a programok 
között. Imádságaik elvégzésére rendszeresen keresik fel átutazó 
vagy a komplexumban dolgozó muszlim hívek. Imaszőnyegeket 
tud adni az itt szolgálatot teljesítő önkéntes, azonban a rituális 
mosdás helye például hiányzik. A kialakult gyakorlat szerint a 
kis sekrestyében imádkoznak. Nem a vallási jelképek zavarják a 
kápolnatérben a muszlim híveket, hanem az, hogy annak köze-
pére, ahol hely volna az imádság elvégezésére, nagyon rálátni a 
pláza folyosójáról. 

3 A bécsi, budapesti és herceghalmi helyszíneken a személyes bejárás mellett 
helyszíni beszélgetésekre is támaszkodom. Külön köszönöm Németh Balázs 
református lelkésznek a BME „R”-épület kápolnájának, és Lányi Istvánnak a 
herceghalmi ökumenikus templom megismerésében nyújtott segítségét.

4 A helyszínről elvihető, népszerűsítő füzet megfogalmazása.
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Ferihegy

Magyarországon egy hasonló példa a ferihegyi repülőtér 2B ter-
mináljának galériáján 1998-ban épült fel. Talán egyetlen hazai 
középületünkben sem fordul meg annyi más kultúrájú és val-
lású ember, mint itt. A kápolna eredendően a katolikus, refor-
mátus, evangélikus és zsidó közösség képviselőinek párbeszédé-
ből született Török Ferenc és Major György tervei szerint. A két 
terminált összekötő Sky Court építése miatt 2009-től bezárták, 
majd 2013-ban új helyen nyílt meg. Eredeti állapotában egy íves, 
apszisszerű, fából készült fal határozta meg a teret, amely előtt 
oltárasztal, felolvasóállvány és szentségtartó állt. Mögötte alakí-
tották ki a sekrestyét, amelyhez egy gyóntatófülke is csatlako-
zott. A berendezés része volt a keresztelő-kútként is használható 
szenteltvíztartó. 

Az új helyre az eredeti berendezések kerültek vissza, de nem 
az eredeti elrendezésben. A legmarkánsabb elem, az apszist idé-
ző tölgyfa-fal megmaradt ugyan, de már nem találja úgy a he-
lyét, és nem is szervezi oly módon a teret, mint a korábbi állapot-
ban. Most is előtte található az asztal és a felolvasóállvány, kicsit 
arrébb a szenteltvíztartó. Eltűnt viszont az ívhez csatlakozó 
gyóntatófülke és szentségtartó. Utóbbiakat egyébként is nehéz 
volt értelmezni az ökumenikus és főleg a vallásközi téralakítás 
szempontjából. A 2013-as újjáépítéskor szó volt arról, hogy a tér 
kevésbé legyen szimbólumokkal meghatározott, és tudatosab-
ban nyisson a más vallásúak felé, de ez a szempont végül nem 
vált döntővé.

Goethe Egyetem, Frankfurt

A nyugat-európai egyetemeken fokozottan jelenik meg az igény 
az imatermek iránt, elsősorban az egyre nagyobb számú musz-
lim hallgatók részéről. A napközbeni ima elvégzéséhez szeretné-
nek méltó helyet, mert azt sokszor félreeső alagsori folyosókon 
végzik el. Az állami egyetemek nem mehetnek el a kérés mellett, 
hiszen ahogyan a vallási és világnézeti függetlenség biztosítása 
állami előírás, úgy a vallásgyakorlás akadályoztatásának tiltása 
is az. Az intézmények válasza rendszerint az, hogy egy minden-
ki számára nyitott vallásközi csendteret hoznak létre. Ezek kö-
zül az egyik legjelentősebb példa a frankfurti Goethe Egyetemen 
található. 2001-től az intézmény új campusra költözött, s ekkor 
épült fel az új csendtér is. Rendhagyó módon egy különálló épü-
letben valósult meg az új kollégiumok mellett 2009-ben. A finan-
szírozást az egyetem beruházója, Hessen állam vállalta magára. 
Az üzemeltetésért és a programokért azonban már tudatosan 
nem az egyetem (azaz nem az állam) és nem is egy bizonyos egy-
ház felel, hanem egy erre a célra létrehozott egyesület, amelyben 
az egyetem és a vallások (keresztény felekezetek, muszlim, zsi-
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dó) képviselői vesznek részt.5 A több éves előkészítés is hasonló 
körben zajlott. Négy használati célt neveztek meg: legyen a tér a 
személyes elmélyedés és visszavonulás helye, a vallásos hallga-
tók számára az egyéni imádság helye, az imacsoportok igényei-
nek is feleljen meg, valamint legyen lehetőség benne előadások 
és beszélgetések tartására. Az építészeti tervezésnél a különböző 
igényeknek való megfelelés miatt tudatosan lemondtak a szim-
bolikáról, és kerülték a bármely vallás templomára utaló formai 
jegyeket. Ugyanakkor a tervezők szándéka szerint az épület „be-
lépésre hív, belsőségességet és transzcendenciát sugároz”. 

A használat nagyrészt igazolta a várakozásokat. Az eddigi ta-
pasztalatok szerint napközben főleg muszlimok használják, míg 
esténként keresztény imacsoportok. A kezdeti cél, hogy a vallá-
si párbeszéd helye is legyen, egyelőre rendezvények híján nem 
valósult meg. Ez összefügghet azzal, hogy még itt sem igazán 
tisztázott, vajon a világi intézmény keretein belül milyen mér-
tékben és módon van létjogosultsága a vallás megjelenésének. 
Valószínűleg itt egyfajta határhelyzetet látunk: egy szekularizált 
egyetem úgy tarthatja meg alapvetően semleges viszonyát a val-
lásossághoz, ha annak a lehető legnyitottabban és legátfogóbban 
értelmezett formáját fogadja be.

A BME új ökumenikus kápolnája

Itthon is találunk egy-két példát az egyetemeken megjelenő ima-
termekre. Kifejezetten vallástól függetlenül használható csendtér 
(Spiritual Practice Room) a Közép-Európai Egyetem (CEU) Ná-
dor utcai épületének egyik szobájában található. 2014-ig a Nem-
zetközi Üzleti Főiskolán (IBS) is volt egy ima- és meditációs te-
rem, amely „mindenkinek a saját hite, tradíciói, szokásai szerinti 
feltöltődés lehetőségét biztosítja a nap 24 órájában”.6 A 2010-ben 
létrehozott szobát az intézmény költözése után már nem alakí-
tották ki újra.

A BME „R”-épületének felújítása során, 2014-ben jött létre 
egy ökumenikus kápolna. A harmadik emelet csendes részén 
két egykori terem egybenyitásával alakították ki az együttest, 
amely három részből áll: előtérből, irodából és istentiszteleti tér-
ből. Az egész nap nyitva tartó előtér működik a tulajdonképpe-
ni csendtérként. Egyetlen középre helyezett pad található benne, 
egyéb díszítés (a fa falburkolaton kívül) és vallási jelkép nincs, 
de rálátunk a kápolna nagyméretű keresztjére. A kialakításnál 

5 A frankfurti, berni és berlini példa létrehozásának körülményeiről ld. rész-
letesen: Bärbel Beinhauer-Köhler, Mirko Roth, Bernadette Scwarz-Boenneke: 
Viele Religionen – ein Raum?!, Frank&Timme, Berlin, 2015. Az itt szereplő idé-
zetek is e kötetből származnak.

6 http://eduline.hu/felsooktatas/2010/4/22/20100421_imaszoba_meditacios_
szoma_ibs (Utolsó letöltés: 2017. február 24.)
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szempont volt, hogy mindenki számára nyitva álljon, ám a pad 
„ne legyen túl kényelmes”, hogy ne csábítson itteni tanulásra 
vagy lyukasórai szunyókálásra. Innen nyílik egy lelkészi iroda, 
amelyben megadott időszakokban lehetőség van egyéni beszél-
getésekre. Az előteret egy farács választja el a kápolna-tértől. Ezt 
biztonsági okok indokolják, ugyanakkor jelenléte meglehetősen 
rányomja bélyegét a hely hangulatára. A kápolna berendezése a 
bevett keresztény gyakorlat szerint alakul: a téglatest alakú te-
rem egyik végében fa oltárasztal, tőle oldalirányban felolvasó-
pult található, a hátfalon a padlótól szinte a mennyezetig érő ke-
reszt áll. Mindezek felé mintegy negyven szék fordul. 

Azzal együtt, hogy üdvözlendő módon olyan hely készült el, 
amely a keresztény egyetemi polgárok számára minden bizony-
nyal fontossá válhat, több kérdést is érdemes feltennünk, főleg a 
külföldi példák tükrében. Sajtóhírben is megjelent, hogy a kez-
deményezés az egyetem kancellárjától, azaz „felülről” indult, s 
ez szokatlan a nemzetközi gyakorlatban egy állami egyetem ese-
tében. Az is tudható, hogy voltak az egyetem vezetői közül, akik 
a kápolna létrehozását ellenezték. A kérdés szélesebb körű meg-
vitatására azonban nem került sor. Nem volt cél az sem, hogy 
megvizsgálják, volna-e igény más vallásúak, vagy vallásosnak 
magukat nem tartók részéről meditációs teremre.7 Mivel a kiala-
kítás, valamint az üzemeltetés költségeit egy állami fenntartású 
intézmény, az egyetem állja, nem kerülhető meg a kérdés, vajon 
a hely mennyiben szolgálja világnézeti és vallási nézeteitől füg-
getlenül az egyetem minden polgárát. 

A BME-campus területe mellett egyébként már régóta aktív 
katolikus és protestáns egyetemi gyülekezetek működnek. Ők is 
élnek az imaterem adta lehetőséggel, de annak csupán alkalom-
szerű használói, nem kezdeményezői vagy fenntartói. E közös-
ségeknek 2002 óta a Lágymányosi Ökumenikus Központ ad ott-
hont, amelynek Benczúr László által tervezett kápolnája is szép 
példája a közös használatú liturgikus tereknek.

Több közösség egy otthona

A vallás- és felekezetközi templomi együttesek több közösségnek 
szolgálnak otthonul és kifejezetten liturgikus használatra készül-
nek. Tovább oszthatjuk őket aszerint, hogy az egyes közösségek 
rendelkeznek-e saját liturgikus térrel, vagy egy közös helyisé-
gen osztoznak. A gyakorlatban ez utóbbi leginkább keresztény 
felekezetek között megvalósítható, hiszen vallásközi esetekben 

7 Érdemes volna utánajárni, hogy a nagy állami egyetemeken, köztük a leg-
több külföldi (és valószínűleg legtöbb muszlim vallású) hallgatónak helyet 
adó Semmelweis Egyetemen vajon felmerült-e igény egy imaszoba iránt.

56 hartmann gergely 



olyan nagyok a rituális és esztétikai különbségek, amelyek szinte 
lehetetlenné teszik a közös használatot8. 

Az egy gyülekezeti térrel rendelkező ökumenikus templo-
mok közös használata az események időbeli szétválasztásával 
válik lehetővé. Érdemes azonban itt megemlíteni, hogy az öku-
mené megvalósulásának néhány kitüntetett helyén nem újdon-
ság az sem, hogy nemcsak a tér használata, de a liturgia ün-
neplése is közös, mint például a taizé-i vagy a bose-i közösség 
templomában.

Az ökumenikus templomok nem idegenek a magyar gyakor-
lattól sem.9 Többek között a kilencvenes évek közepén Bocskai-
kerten, 2004-ben Kisizsákon, a közelmúltban pedig Hortobágyon 
készült el keresztények által közösen használt templom. A legis-
mertebb azonban a herceghalmi példa. Civil kezdeményezésre 
épült fel 2000 és 2002 között Egyházi-Kulturális Központ néven. 
A létrehozók célja szerint az épület azon túl, hogy három keresz-
tény felekezetnek (katolikus, református és evangélikus) otthont 
ad, alkalmas olyan kulturális események megtartására is, ame-
lyek „nem sértik a KEK szakrális jellegét”.10 A templomban egy 
nagyobb terem áll rendelkezésre, amelynek elsődleges funkciója 
a liturgia. A fennmaradó időben használhatják helyi civil szer-
vezetek, egyesületek. A székekkel berendezett gyülekezeti tértől 
a szentélytér a kulturális események idejére leválasztható. Itt ta-
lálható az oltárasztal és a felolvasóállvány, a hátfalon pedig egy 
kereszt, valamint az egyik sarokban egy tabernákulum. A temp-
lom díszítése rendkívül visszafogott: hangulatát fehérre meszelt 
falak és látszó faszerkezetek határozzák meg. A díszítéshez és a 
képiséghez való felekezetenkénti eltérő viszony mégis megnyil-
vánul a használatban. A katolikus istentiszteletek idejére kitesz-

 8 A csendterekben több helyen gyakorlat egy térben különböző vallású liturgi-
ákat is tartani, ám a használt eszközöket és a térátrendezést praktikus okok-
ból a minimálisra kell csökkenteni. Alapvető kívánalom továbbá az esemény 
után a tér visszarendezése, semlegességének visszaállítása. Vannak ugyan-
akkor nagyobb léptékű kísérletek az időbeli szétválasztásra. Néhány éve egy 
londoni keresztény, muszlim és zsidó építész mutatott be érdekes térkísérle-
tet Friday, Saturday, Sunday címmel, amelyben ugyanazon tér alkalmas pén-
teken muszlim, szombaton zsidó, vasárnap pedig keresztény istentiszteletre. 
Bővebben: https://www.youtube.com/watch?v=SUiuezBriM0 (Utolsó letöl-
tés: 2017. március 3.).

 9 Már a nyolcvanas évek elején jelentős magyar építészeket foglalkoztatott a 
kérdés. Ismert például Szabó István vázlatterve egy ökumenikus templom-
ra a korai nyolcvanas évekből, valamint Vákár Tibor vázlatai a „keresztény 
egység templomaira” 1983-ból (utóbbit a Magyar Építőművészet 1991/4. száma 
közölte).

10 A jelenleg készülő működési szabályzat fogalmaz így. A funkciókra vonat-
kozóan a 2000-ben készült alapító okiratban ez olvasható: „A létesítmény 
biztosítson a hitélet gyakorlásához ökumenikus szellemiségű színteret és 
egyúttal nyújtson lehetőséget különböző közösségi alkalmak megrendezé-
sére is. Legyen otthona a település civil szervezeteinek, azok működéséhez 
és színvonalas tevékenységük végzéséhez biztosítsa a szükséges közösségi 
teret.” Ezúton is köszönetemet fejezem ki Lányi Istvánnak, a KEK létrehívó-
jának, hogy az anyagokat a rendelkezésemre bocsátotta.
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nek több templomi zászlót, egy elmozdítható Mária-szobrot. Az 
oltár mögötti kereszten függő Krisztus-szobor szintén leszedhe-
tő, ha a protestáns közösség ezt igényelné.

A tabernákulum jelenléte vethetett volna még fel kérdéseket, 
az oltáriszentséget azonban néhány éve eltávolították, mivel úgy 
érezték, több civil szervezésű kulturális esemény (a szentély le-
választásának lehetősége ellenére) összeegyeztethetetlen állandó 
jelenlétével. A konfliktusok száma az utóbbi években növekedett 
meg. Ez azzal függ össze, hogy az egyre növekvő településnek 
nincsen kultúrháza, és egyre nehezebb „szűrni” a közösségi tér 
iránt megmutatkozó igényt, amely már kezd túlnőni a KEK be-
fogadóképességén.

Bern

Míg itthon a fenti példák adnak fontos tapasztalatokat, addig 
Nyugat-Európában a figyelem a vallásközi használatú templo-
mi együttesekre terelődik. Általános modell, hogy az egyes cso-
portok saját istentiszteleti térrel rendelkeznek, míg a közössé-
gi, hivatali, esetleg oktatási helyiségeket közösen használják és 
tartják fenn. Ilyen együttes épült 2012 és 2014 között Bern egyik 
külvárosában, Bümplizben. Ide az elmúlt évtizedekben sok kü-
lönböző vallású és kultúrájú ember érkezett, akik számára hiá-
nyoztak a megfelelő kultikus és kulturális terek. Erre az igényre 
reflektált a helyi keresztény ökumenikus közösség, amikor 2000-
ben egyedülállóan sok szereplőt hívtak meg egy vallási központ 
létrehozására. A rendkívül hosszú és alapos előkészületek után 
az alavita, buddhista, hindu, keresztény és muszlim közösségek 
saját liturgikus tereket alakítottak ki, a zsidó, bahá’i és a szikh 
közösségek pedig rendszeres vendégei a háznak. Kiemelendő, 
hogy a keresztények részéről nyolc (!) különböző felekezet hasz-
nálja a templomteret. 

A vallásközi párbeszéd a hétköznapok rendkívül intenzív 
gyakorlatában folyt. Szükség volt a szereplők szoros csapatmun-
kájára a széles körű társadalmi kommunikáció közös levezény-
léséhez és a pénzügyi fedezet megteremtéséhez. 2002-től ideigle-
nes helyen kezdték el a működést, így lehetőség nyílt az egymás 
mellett élés, az építészeti, építésjogi és üzemeltetési kérdések 
tisztázására. Olyan mindennapi helyzetek felett kellett napirend-
re térni, mint például az egyes istentiszteletek zajainak, szokat-
lan illatainak elfogadása, vagy éppen a hindu papok meztelen 
felsőtestének látványa. De a svájci hatóságok részéről is szük-
séges a nyitottság: a tűzrendészet képviselője külön bemuta-
tót kért egy hindu tűz-rituáléról, hogy engedélyezhesse a nyílt 
lángnak e szokatlan használatát, hiszen eddig csak gyertyára és 
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a flambírozásra vonatkozó passzusok voltak az állami szabály-
zatban.11

Az egyes istentiszteleti terek kialakítását a közösségek saját 
ízlésére és anyagi forrásaira bízták. Ezek a helyiségek egy közös 
„párbeszéd-térből” nyílnak, de egyenként kívülről is megköze-
líthetők. Az egész együttes nagyobb ünnepek esetén összenyit-
ható. Fontosak az egyes gyülekezetekhez tartozó külön kony-
hák, amelyek a kölcsönös vendéglátás helyei. A szemináriumi 
és hivatali termek közös használatban vannak. Az egész épület-
komplexumnak a vallási központ csak része. Lakások, irodák, 
szupermarket és egy, a hindu közösség által üzemeltetett étte-
rem is található benne. A templomterek kiemelt pozícióban van-
nak, a főhomlokzatról nyílnak, amelynek formálása illeszkedik a 
környezet semleges építészeti megjelenéséhez. A létrehozóknak 
kifejezett szándéka volt a monumentalitás és feltűnés kerülése: 
„Abban, amit [a vallásról] közvetítünk, szeretnénk elkerülni az 
egzotikum iránti elvárásokat. Ehelyett szeretnénk visszaállítani 
az irántunk érdeklődők kapcsolatát a mindennapi vallási élet-
tel.”12 Ugyanakkor belülről is megfogalmazott kritika a ház túlsá-
gosan „jellegtelen irodakinézete”. A főhomlokzat előtt végigfutó 
üveg függönyfal valóban inkább sugallhat távolságtartó semle-
gességet, mint hétköznapi közvetlenséget.

Berlin, House of the One

Sok szempontból más célok vezették a berlini példa kezdemé-
nyezőit. Az 1964-ben lerombolt Péter-templom helyén tervezik a 
House of the One felépítését. A helyi evangélikus közösség kez-
deményezésében a keresztény templom mellett egy mecset és 
egy zsinagóga is helyet kap majd. Az új épület az egykor kiemelt 
jelentőségű Péter-templom hiánya okozta városszerkezeti űrt 
igyekszik betölteni. Közvetlenül annak alapjaira épülve tudato-
san szeretné felújítani az egykor kitüntetett hely és a város inten-
zív kapcsolódását. A kezdeményezők ezt összekötik azzal a gon-
dolattal, hogy Berlin hosszú idő óta nemcsak a kereszténység, de 
mindhárom vallás híveinek otthona. Az új templomot vallási és 
urbánus értelemben is egyfajta manifesztumként értelmezik: a 
vallási és kulturális sokszínűség, „az eltérő származású emberek 
közti békés együttélés (…) prófétai jele”, egy „identitástámogató 
kristályosodási pont”13 lesz. Ez az identitás pedig már nem az 
egyes vallásokhoz, hanem éppen a vallási pluralitáshoz kötődik.

11 Többek között ez a jelenet is látható a projektről készült két dokumentum-
filmen, amelyet Norbert Bischofberger és Christa Miranda készített az SRF1, 
illetve a 3SAT televízió részére (Bauen und beten – unterwegs im Haus der 
Religionen és Viele Zimmer in Gottes Haus – unterwegs im Haus der Religionen). 
Mindkét film online megtekinthető.

12 Beinhauer-Köhler, i. m. 174.
13 Uo. 181–182.
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Az építészeti tervpályázat már lezajlott, az építkezés még 
ezután kezdődik. A földszintjén lesz a három istentisztelti tér, 
közöttük egy kupolával fedett, közös használatú nagy csarnok, 
ahonnan impozáns megjelenésű lépcsőkön egy kilátóba jutunk. 
A választott terv a megbízói kérésnek megfelelően külső meg-
jelenésben nem a környezetbe simulást érvényesíti, hanem egy 
újfajta városi jelet kíván teremteni. A látványtervek alapján egy-
előre nehéz megítélni, vajon a téglaburkolatú, tömör kialakítású 
épület lesz-e annyira erős, hogy az emlékezés helyeivel és jelei-
vel rendkívül zsúfolt Berlinben érvényesülni tudjon. Ugyanígy 
messzire vezető kérdés, hogy milyen üzenetet hordoz a három 
liturgikus térhez képest méretében és kialakításánál fogva is do-
mináns, „univerzális” funkciójú kupolacsarnok kialakítása. 

Bécs, Aspern

Utolsóként már csak a földrajzi közelség miatt is meg kell említe-
ni egy, még csak építés előtt álló bécsi példát. Az osztrák főváros 
északi részén épül az Aspern-Seestadt nevű új városész, amely 
rövidesen mintegy huszonötezer ember otthona lesz. A tervben 
eredetileg több különálló vallási épületre gondoltak, de 2014-ben 
a bécsi érsekség kezdeményezte egy ökumenikus templom létre-
hozását, majd rövidesen más vallások képviselőivel is bővült a 
résztvevők köre. Jelenleg egy összevont „vallási campus” előké-
szítése folyik. A program és a résztvevők köre is alakul, építésze-
ti tervek egyelőre nincsenek, a megvalósulás 2019 körül várható. 
Előreláthatóan itt is minden vallási közösség saját istentiszte-
leti teret kap, amelyet közös fenntartású és használatú hivatali 
és szolgáltató helyiségek egészítenek majd ki. Az új metróvég-
állomás mellett már lobog tíz zászló, hogy jelöljék az építkezés 
helyét. Haton a résztvevő vallási közösség szimbólumai jelen-
nek meg, négy pedig az Európai Unió, Ausztria, Bécs, valamint 
a kerület zászlója. A lobogók egyrészt jelzik, hogy a területen 
olyan épület fog épülni, amely aktuális igényekre reagálva több 
keresztény felekezetet és más vallásokat is egy fedél alá vezet. 
Másrészt több zászlóval azt is fontosnak tartották a létrehozók 
egyértelműsíteni, hogy hol és kinek a finanszírozásában jön létre 
a beruházás. Ha pedig azt is észben tartjuk, hogy a bécsi érsek-
ség volt a kezdeményező, a vendéglátó közösség egyértelműen 
körülhatárolható. A többi példánál is láthattuk kirajzolódni ezt 
az új szerepet, mindez pedig bizonyítja, hogy a kereszténység 
társadalmi státuszának átalakulásával sem vesztette el kezdemé-
nyező és befogadó erejét.

A vallásközi és csendterek száma nagy valószínűséggel nem 
fog közelíteni az egyrítusú terekéhez. Jelentőségük azonban a 
vallásközi és felekezetközi közeledésben meghatározó lehet. A 
bemutatott példák sokfélesége azt is bizonyítja, hogy rendkívül 
sok múlik a létrehozás párbeszédében megjelölt hangsúlyokon 
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és célokon. Az épületek tere, formája, díszítettsége, jelszerűsége 
annak függvényében alakul, hogy mi a tulajdonképpeni cél, mi 
felel meg az adott hely vagy közösség identitásának.

Sokan félelemmel és kritikával tekinthetnek e kezdeménye-
zésekre. Egyfelől valósnak tűnik a formák és szimbólumok, 
valamint a tanok és rítusok önkényes kiválogatásának és keve-
redésének veszélye. Másfelől azonban ezek a terek talán arra 
késztetnek, hogy bizonyos megszokott keresztény és/vagy euró-
pai és nemzeti identitást jelentő formai sztereotípiákon túllép-
jünk. Megnyugvást adhat az a szempont is, hogy a vendéglátó 
szerepének felvállalása együtt jár egyfajta domináns szereppel. 
A kezdeményezőé, a befogadóé mindig kitüntetett, a kereteket 
és játékszabályokat végső soron ő szabja meg. Ugyanakkor a fe-
lelősség is őt terheli elsősorban.

Fontos a létrehozás teljes folyamata. Jó példákat láthattunk 
arra, hogy egy adott gyülekezet reálisan fel tudja mérni és meg 
tudja fogalmazni az igényeit és az önképét, és ehhez alkalmas 
építészt is talál. Ez esetben nagy eséllyel jönnek létre olyan épü-
letek, amelyekben egyszerre lehetnek jelen koherensen kialakí-
tott liturgikus és meditációs terek és a találkozás közös terei. S 
talán ha a befogadás, nyitottság és közösségiség értékei felől kö-
zelítünk, nem vesznek el a formáknál sokkal mélyebben gyöke-
rező keresztény értékek sem.
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