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Az 1930-as évek építészete Magyarországon egy rendkívül nehéz korszaknak, az
Első Világháború utáni válságnak majd stagnálásnak a lezárása. Ezen belül a
templomépítészet
volumenét
tekintve
kisebb,
mindazonáltal
reprezentatív
középülettípusa a Trianon utáni magyar társadalom egyházi újjászervezésének. A
vallási megújulás egyúttal a progresszió igényét is magával hozta, amely - a
hagyományok megőrzése és továbbvitele mellett - a különféle felekezeteknél eltérő
elvi és gyakorlati háttérrel, valamint eltérő kibontakozási lehetőségekkel, de
lényegében ekkor jelentkezett.
A kutatás során egy adott egyház, vagy egyházszervezeti egység ekkor épített
szakrális emlékeinek a feldolgozása történik meg, amelynek során a lehetséges
megközelítésmódok között az építészeti, egyháztörténeti, egyházszervezeti,
egyházművészeti,
gyakorlati
teológiai,
felekezetközi
és
szerkezettörténeti
szempontok egyaránt helyet kapnak.
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"Az 1930-as évek szakrális építészete Magyarországon"
(A téma bővebb leírása, 2000-4000 leütéssel, a téma megadott releváns nemzetközi
irodalmára tételes hivatkozással)

Az I. világháború sokkhatásából ébredező magyar társadalomnak új alapokra kellett
helyeznie a gondolkodását s ez párhuzamosan hatott a művészetekre, így az
építőművészetre is. Az 1920-as évek végi világválság újra munkanélküliséget és újabb
nemzedéki ellentétet teremtett, majd 1934-től következett olyan fellendülés, amelyben már
a század első évtizedében született építészek vívták küzdelmüket az idős generáció állami
és közületi munkákat sokáig kisajátító tagjaival. Különböző koncepciók születtek a
művészeti megújítás s a rég áhított egységes nemzeti stílus kialakítására, valamint az
állami és egyházi reprezentáció kifejezésére. Az 1930-as évtized e koncepciók
versengéséről ad többé-kevésbé hiteles keresztmetszetet. Ekkorra formálódik ki az
egyházi életben - felekezetenként eltérő hangsúllyal és formában - az a progresszióra
hajló igény, amely részlegesen bár, de lehetőséget ad egy új kibontakozásra, s az egyházi
reprezentáció modern művészettel való támogatottságára. A vallási megújulás a
társadalmi béke megteremtésének eszközét reformokban és csupán szellemi téren – a
hitélet megújulásában – látta, ezért született az 1930-as évek elejének templomépítő
programja. Ezt a modernizációs útkeresést egyfelől - kiváltképpen a római katolikus
egyházban - a "római iskola" irányzatának követői, másfelől a nyugat-európai - elsősorban
német, továbbá a francia - templomépítészet hazai követői határozták meg. Sajátos
stíluspluralizmus jellemzi a vizsgált évtizedet, ahol a historizáló-neobarokk tendenciák
mellett megfér a népi-nemzeti valamint a modernnek nevezett művészeti irány is, amely
legszembetűnőbben az építészetben jelentkezik.
A korszak szakirodalmát áttekintve hiányzik a kellő mélységű, mai szempontokat tükröző
építészeti feldolgozások. A római iskolaáról írt alapmű (P. Szűcs Julianna, 1987) sem tér ki
kellő mélységgel az építészet kérdéseire. A protestáns templomépítészetnek az 1940-es
években közreadott monográfiái alapadataikat tekintve ma is kiindulásul szolgálnak,
szemléletmódjuk azonban sok tekintetben elavult (Kemény-Gyimesy, Kováts JI 1944.)
A kutatás során egy adott egyház, vagy egyházszervezeti egység ekkor épített szakrális
emlékeinek a feldolgozása történik meg, amelynek során a lehetséges
megközelítésmódok között hazai és európai építészettörténeti kontextusban
egyháztörténeti, egyházszervezeti, egyházművészeti, liturgikai, elméleti és gyakorlati
teológiai, felekezetközi és szerkezettörténeti szempontok egyaránt helyet kapnak. A szóba
jöhető építészek: Árkay Bertalan, Bardon Alfréd, Ifj. Gerő László, Krompacher-Korompay
György, Olgyay Viktor, Papp Imre, Vincze Pál, Bretz Gyula, Gaul Géza, Rimanóczy Gyula,
Hidasi Lajos, Birbauer (Borbíró) Virgil, Körmendy Nándor, Árkay Aladár, Kotsis Iván,
Fábián Gáspár, Sándy Gyula, Szontagh Pál, Weichinger Károly, Lux Kálmán.
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