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Szöveg: ZSUPPÁ N A NDR ÁS
Építészet: KR IZSÁ N A NDR ÁS DL A
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

SZÁRBA 
SZÖKKENT MAG

K a s télyd ombi Luthe r-k ápoln a

A MEGELŐLEGEZETT BIZA LOM JELEK ÉNT ÉPÍTETT 

M ÁR-M ÁR TEMPLOM MÉR ETŰ K Á POLNÁT PESTSZEN-

TIMR E A PRÓCSK A EVA NGÉLIKUS GY ÜLEK EZETÉNEK

KR IZSÁ N A NDR ÁS: MUTASSÁ K MEG, HOGY K ÉPESEK

MEGIZMOSODNI, SAJÁT L Á BR A Á LLNI, SZÁ MBA N 

ÉS LELK IEK BEN GYAR A PODVA K ITÖLTENI A MEGKA-

POTT TER ET. A KÜLVÁROSI KÖR N Y EZETBEN SZOK AT-

L A N ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉGET MEGVA LÓSÍTÓ TERV E-

ZŐ A H A ZA I PROTESTÁ NS TEMPLOMÉPÍTÉSZETI

H AGYOM Á N Y A L A PV ETŐ ÉRTÉK EIR E TÁ M ASZKO-

DOTT: LETISZTULTSÁG, PUR ITÁ N EGYSZERŰSÉG, 

R ACIONA LITÁS, ÉS EGY FAJTA BEFELÉ – NO MEG 

PER SZE , A Z ÉG FELÉ  – FOR DUL ÁS.
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    A széles hézagokkal 
felrakott, szálcement táblás 
burkolat és a résablakok 
egyértelműen megkülönböz-
tetik a kápolnát a környező 
családi házaktól. 

Kastélydombi Luther-kápolnának nevezték el 
a pestszentimrei evangélikus közösség tavasz-
szal felszentelt templomát. A név hangulatos csen-
gésű, de az általa megidézett hagyomány a dél-
pesti külvárosi környezetben nyomokban sem 
igen fedezhető fel. Pestszentimre a nem túlzot-
tan karakteres peremkertvárosok közül is az 
egyik legjellegtelenebb. A névadó Kastélydom-
bon valaha tényleg kastély állt, de a Lövy csa-
lád szerény, oszlopos kúriáját rég elsodorta az idő, 
már az 1930-as években elbontották. A síkság-
ból egykor enyhén kiemelkedő magaslatot ugyan-
csak legyalulta az elmúlt száz év tereprendezé-
se, így ma a Kastélydomb csupán egy széles, kopár 
és elhagyatott park, közepén egy Kádár-kori 

iskolával, egy uszodával, focipályákkal és a „Sport-
kastélynak” elkeresztelt szabadidőközponttal.
A park előtt futó Nemes utca Pestszentimre főut-
cája, már amennyire ilyesmiről beszélni lehet. 
A 20. század első feléből származó reformá-
tus és katolikus templom a forgalmas út közép-
ső szakaszának kölcsönöz némi rangot, akárcsak 
az orvosi rendelő, a szupermarket meg a gyógy-
szertár, de azért túlzásokba ne essünk. A Kas-
télydomb után a városias funkciók eltűnnek, 
tisztán családi házas negyed kezdődik, amit 
a leírásokban eufemizmussal heterogénnek szo-
kás nevezni, pedig valójában inkább homogén: 
híján van mindenfajta építészeti minőségnek.
Az aprócska, kétszáz lelkes pestszentimrei 

›    A látszóbeton pillérekkel 
tagolt kerítés már-már 
erődszerű hatást kölcsönöz az 
épületegyüttesnek.

›
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A VÁROSRÉSZ FŐUTCÁJÁN MARKÁNS 
GESZTUSSAL JELENIK MEG AZ ÚJ TEMPLOM

A karcsú harangláb nemcsak 
a sarok kiemelésének eszköze, 
hanem a mindeddig láthatatlan 
evangélikus közösséget is 
megjeleníti.

A templom bejárata oldalról, 
a belső udvar felől nyílik. 
A közösségi terem L-alakban 
csatlakozik a kápolnához.

evangélikus gyülekezet pont ezen a „határponton”, 
a Kastélydomb tőszomszédságában vásárolt egy 
saroktelket, hogy végre saját közösségi teret épít-
sen magának – legalább egy termet, ahol össze-
gyűlhetnek, és egy kisebb kápolnát, hiszen kezdet-
től fogva kényszerű, habár atyafiságos társbérletben 
éltek a reformátusokkal. A pestszentimrei közös-
ség egyelőre nem önálló, hanem úgynevezett plán-
táló gyülekezet, amely a szomszédos Pestszentlőrinc 
leánya marad mindaddig, míg meg nem erősödik 
annyira, hogy önfenntartóvá váljon. Az evangéli-
kusok az 1930-as években kaptak ugyan templom-
építésre alkalmas telket az akkoriban önálló köz-
ségtől, de a tervet elsodorta a háború, a telket rég 
eladták, így teljesen új helyszín után kellett néz-
ni. Legalább nyolc-tíz házat megnéztek, a jelöl-
tek között még megüresedett kocsma is akadt. 
2015-ben azért esett a választás erre a saroktelek-
re, mert látszott, hogy a rajta álló megüresedett 

kockaház alkalmas lelkészlaknak, az isko-
la szomszédsága pedig megkönnyíti a hittan-
órák és a gyermekprogramok megszervezését. 
Ezen a ponton lépett be a történetbe Krizsán 
András, akit az evangélikus egyházhoz életre 
szóló személyes és munkakapcsolat fűz: az Épí-
tész Bizottság elnöke, a zuglói gyülekezet felü-
gyelője, munkásságának jelentékeny részét 
teszik ki az evangélikus épületek – templomok 
és parókiák, gyülekezeti házak és felújítások. 
Itteni feladatát kötöttségek sokasága nehezítet-
te, és a nyilvánvaló kapaszkodók is hiányoztak. 
Nem létezett olyan környezet, amire a tervező 
ref lektálhatott volna, és nem volt biztos alapot 
jelentő lokális tradíció sem. Éppen ellenkezőleg: 
alapozni kellett, hogy kiemelkedjen a földből 
egy épület, amely látható jelét adja az evangéli-
kus közösség eddig „radar alatti” létezésének, és 
szakrális tartalmat kölcsönöz a városrész egyik 
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A vakolt fehér falak és 
a nyersfa karzat, valamint 
a nyílászárók összhatása 
a skandináv minimalizmust 
juttathatja eszünkbe.

Az oltár mögötti tejüveg 
lapon istentisztelet alkalmá-
val halványan visszatükröző-
dik a gyülekezet képe.

A LETISZTULTSÁG, 
A JÓZANSÁG ÉS 
A RACIONALITÁS 
A PROTESTÁNS 
TEMPLOMÉPÍTÉSZET 
ALAPÉRTÉKEI

átlagos, legkevésbé sem szakrális pontjának.
Krizsán András a gyülekezet által kezdetben 
elképzelt családias imateremnél nagyobb sza-
bású kápolnát, már-már templomot tervezett. 
A megvalósulást azonban több tényező is nehe-
zítette. A gyülekezet ragaszkodott a telken álló 
kockaház megtartásához, hiszen azt a lelkész 
lakásának szánták. Anyagi erőforrásaik igen 
szerények voltak, ezért eredetileg nem is gon-
dolkoztak „igazi” templom építésében, szüksé-
gük volt viszont egy olyan közösségi helyiség-
re, ahol programokat és foglalkozásokat lehet 
tartani. A területre vonatkozó építési előírá-
sokat a kertben szabadon álló családi házak-
ra szabták: a telekhatártól mindkét oldalon 
távolságot kellett tartani, ami egyrészt csök-
kentette a gyülekezeti terem kiszolgáló helyisé-
geinek hasznos területét, másrészt fölösleges oldal- 
és hátsókerteket hozott létre. A gondok közül 
a pénzügyiek végül megoldódtak, mivel az 
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A függesztett lámpák kettős 
sora az oromfal belső csúcsa 
és a szentély irányába vezeti 
a tekintetet.

A fény a legtisztább spirituális 
szimbólum, amely a „beszélő” 
műtárgyak nélküli belsőben 
sokrétűen érvényesül.

egyház úgy döntött, a pestszentimrei kápol-
naépítés lesz a „Reformáció 500” jubileum
alkalmából állami támogatásból megvalósuló pro-
jektjeinek egyike. A kápolna a telek mellékutca 
felőli részére, az egykori sufni helyére került, bejá-
rata azonban az L-alakú együttes és a pilléres lát-
szóbeton kerítés által határolt belső udvarról nyí-
lik, ahol az egykori kert két öreg fenyőfája ad 
árnyékot. Ez a védett, zöld udvar az épületegyüt-
tes lényeges alkotóeleme: az istentisztelet után 
a templomból kisereglő hívek nem azonnal az utcára 

lépnek ki, hanem egy átmeneti térbe, ahol megáll-
hatnak egy kicsit beszélgetni, de a gyülekezeti 
terem is ide nyílik, így az udvar alkalmassá
válik játékra, kipakolásra, ebédeltetésre.
A járókelő számára az új templom jelenlétét két 
határozott gesztus jelzi. Az egyik a telek sarká-
ra helyezett karcsú, tömör látszóbeton törzsön álló 
harangláb, amelyben Gombos Miklós őrbottyá-
ni harangöntő mester „magvető” harangja függ. 
A másik a Nemes utca felé néző zárt, Equitone 
szálcement lapokkal burkolt homlokzat, amely 

a tető kétoldali lecsapásának köszönhető-
en oromfalra emlékeztető háromszöggel záró-
dik. Fent a négy résablak jól felismerhetően 
keresztet formáz, az alsó rész különös kitürem-
kedése viszont csak belülről megszemlélve nyer 
értelmet: az oltár háta mögött csekély mély-
ségű, inkább csak jelképes szentélyt alkot.
Az egy légterű, csupán a nyersfa karzattal tagolt bel-
ső tér puritánsága az ógyülekezetek magtár-imaháza-
ira emlékeztet. A kertvárosi házak közül éppen csak 
kiemelkedő kápolna külseje nem sejteti a váratlan 
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Az udvar védett találkozó- és 
pihenőhely a templom és a 
közösségi terem előterében.

Alapterület (összes, hasznos): 173,85 m 2

Tervezés éve: 2015-2016

Kivitelezés: 2017-2018

Megbízó: PESTSZENTLŐR INCI EVA NGÉLI-

KUS EGY H Á ZKÖZSÉG 

(K ÉPV ISELŐ: GYŐR I GÁ BOR ESPER ES)

Vezető építész tervező: KR IZSÁ N A NDR ÁS DL A 

(MODUM ÉPÍTÉSZIRODA K FT.)

Építész munkatársak: TÖMPE ZOLTÁ N, 

SZA BÓ L AJOS, KR IZSÁ N GERGELY

Belsőépítész: BA LÓ DÁ NIEL , SZŰTS NÓR A 

Kertterv: VARGA DÁ NIEL 

Akusztikus szakmérnök: BITE PÁ LNÉ 

A Kastélydombi Luther-kápolna 
és a közösségi ház épületegyüt-
tesével a kortárs építészet eddig 
ismeretlen nívón jelent meg 
Pestszentimrén.

belső magasságot, a már-már monumentális térha-
tást. A fehérre vakolt terem egyetlen igazi dísze a két 
függesztett lámpasor, amelyek az oltár fölötti pon-
ton összefutva a szentély irányába vezetik a tekinte-
tet. Lámpagyújtáskor a gyülekezet feje fölött lebe-
gő fények szimbolikus értelmezésekre sarkallnak, 
ugyanakkor absztraktságuk sokféle párhuzamos 
magyarázatot megenged. Minden más csak szerény 
kiegészítés: a kőrisfa templomi berendezést Győ-
ri Gábor esperes elképzelései szerint egy helyi asz-
talos készítette, a színes üveg gyertyatartók ugyan-
csak egy helyi kézműves alkotásai, a két intarziás 
fatábla a püspök ajándéka. Mindezekhez a belsőépí-
tész tervezőknek és az építésznek már nincs közük, de 
azt jelzik, hogy a gyülekezet birtokba vette és igyek-
szik lakályossá tenni új otthonát, amely letisztultsá-
gában végső soron elviseli, vagy talán meg is kíván-
ja ezt a természetes díszítő emberi igyekezetet.




