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A téma rövid leírása4:

A falu plébániatemploma a 18. századi Magyarországon fontos építészeti jelensége az
ország török hódoltság utáni újjáépítésének: szimbolikusan és a maga tárgyi
valóságában
is
jelképe
a
katolikus
egyház
újjászerveződésének.
A
plébániatemplomok építésében a központi alapok mellett nagy szerepet játszottak a
püspökségek és a kegyúr-építtetők is.
A kutatás során - a lebonyolíthatóságot figyelembe véve - egy adott terület vagy
régió, illetve egyházszervezeti egység templomainak feldolgozása történik meg,
amelyet a típusváltozatok bemutatása céljából régiónként további templomok
egészítenek ki. A kutatás megközelítésmódjai között az egyháztörténeti, építészeti,
szerkezettörténeti,
elméleti,
valamint
építőmesteri-gyakorlati
megfontolások
egyaránt szerepet kapnak.
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Magyarországon

–

(A téma bővebb leírása, 2000-4000 leütéssel, a téma megadott releváns nemzetközi
irodalmára tételes hivatkozással)

A falu plébániatemploma a 18. századi Magyarországon fontos építészeti jelensége az
ország török hódoltság utáni újjáépítésének: szimbolikusan és a maga tárgyi valóságában
is jelképe a katolikus egyház újjászerveződésének. A plébániatemplomok építésében a
központi alapok - elsősorban a Cassa Parochorum - mellett nagy szerepet játszottak a
püspökségek és a kegyúr-építtetők is. A templomok építészeti

megvalósulása az

egyszerűbb - a népi építészet léptékében megvalósuló - alkotásoktól a reprezentáció
igényével emelt plébániatemplomokig terjed, és ennek megfelelően szerkezeti kialakításuk
a legegyszerűbb szerkezetektől a bonyolultabb, jelentős építőmesteri ismereteket igénylő
nagyvonalú szerkezetekig tart, melyeknek tervezésében az ország legjobb építészei is
részt vettek.(vö. Voit P. 1982.) A téma első hazai átfogó, kortárs építészettörténeti
megközelítésű összefoglalását Marosi Ernő adta közre (Marosi E.: Magyar falusi
templomok.

1975).

Levárdy

Ferenc

monografikus

művét

elsősorban

sokrétű

megközelítésmódja miatt emeljük ki a szakirodalomból (Levárdy Ferenc: Magyar
templomok művészete.1982.) Az épülettípus egyes emlékeinek felépültében nagy
szerepet játszottak a Királyi Udvari Kamara által készíttetett típustervek, amelyek nem
csak a katolikus, hanem a többi felekezet építészetére is nagy hatással voltak. (Cs.
Dobrovits D. 1983.)
A templomtípus kutatásában fontos eredményeket adott közre a Nemzeti tankönyvkiadó
"Veszendő templomaink" c. sorozata Istvánfi Gy. szerkesztésével, melynek erdélyi római
katolikus templomokat bemutató kötete a típusról alkotott ismereteinket bővíti.
A kutatás során - a lebonyolíthatóságot is figyelembe véve - egy adott terület vagy régió,
illetve egyházszervezeti egység templomainak feldolgozása történik meg, amelyet a
típusváltozatok bemutatása céljából régiónként további templomok egészítenek ki. A
feldolgozás során az építészeti, történeti, szerkezeti, egyházművészeti szempontokat
integráltan kell érvényesíteni, és konkrét épületeknél az épületkutatás modern
metodológiáját kell érvényre juttatni.
Budapest, 2010. február 28.
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