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1. FEBRUÁR 10. BEVEZETÉS, TEMATIKA-ISMERTETÉS

2. FEBRUÁR 17. KRISZTOLÓGIAI ALAPFOGALMAK

3. FEBRUÁR 24. KERESZTÉNY LITURGIÁK KIALAKULÁSA

4. MÁRCIUS 02. LITURGIÁK AZ ARANYKORBAN I.

5. MÁRCIUS 09. LITURGIÁK AZ ARANYKORBAN II. feladatválasztás

MÁRCIUS 16. -

6. MÁRCIUS 23. LITURGIÁK KELETEN ÉS NYUGATON (IV-X. SZ.)

7. MÁRCIUS 24. KONZULTÁCIÓ 1. tervfeladat 
bemutatása

8. MÁRCIUS 30. REFORMÁLT EGYHÁZAK LITURGIÁI I.
meghívott elõadó – Krähling János

1. tervfeladat 
végsõ leadása

9. ÁPRILIS 06. NAGYPÉNTEK
nincs elõadás 

10. ÁPRILIS 13. A NYUGATI LITURGIA VÁLTOZÁSAI (XI-XIX. SZ.)
meghívott elõadó – Nagy Gergely

ÁPRILIS 20. -

11. ÁPRILIS 27. A KATOLIKUS LITURGIA MEGÚJULÁSAI (XX. SZ)
meghívott elõadó – Nagy Gergely 

12. MÁJUS 04. ÖKUMENÉ – A KORTÁRS ÉPÍTÉSZET FELÉ
KONZULTÁCIÓ

MÁJUS 11. KONZULTÁCIÓ _ TERVLEADÁS 2. tervfeladat 
leadása

MÁJUS 15. VÉGSÕ BEADÁS 2. tervfeladat  
végsõ leadása

A 2011-2012. tanév tavaszi szemeszterében 2012. március 15-én (nemzeti ünnep) és április 20-án 
(alkotóhét) ütemterv szerint nincs óra.



TÁRGY: Szakrális terek építészete I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése
ELÕADÓ: Vukoszávlyev Zorán PhD. egyetemi adjunktus
KÓD: BMEEPET 0414
RENDSZER: elõadás
IDÕPONT: péntek 14-16
HELYSZÍN: K.II.53.
ELÕFELTÉTEL: nincs, ajánlott az Építészettörténet 3. Középkor építészete c. tárgy
KREDIT: 2 pont
ÉRTÉKELÉS: vizsgajegy
FELADAT: 2 tervezési feladat megfelelõ szintû teljesítése határidõre

FELADAT ISMERTETÉSE:
A félév folyamán a tárgy elõadásaihoz tartozóan két tervezési feladatot kell teljesíteni. A munkák az 
elhangzottak alapján a választott liturgikus rendszert mutatják be, egyszerû geometriai formai 
kiindulásból a sajátosságok alapos megismerése által.
Ajánlott szakirodalom: Guzsik Tamás: Szakrális építészeti terek funkcióelemzése I-III. BME, 1988. 
A jegyzet elérhetõ a tárgy honlapján: www.szakralis.hu. 

Az elõadások tematikájának megfelelõen két részfeladat készül. A feladatok elkészítése önálló 
munkával történik a megadott szakirodalom és az elõadások anyaga segítségével, de érdemleges 
munkához konzultáció biztosított.

1. tervfeladat végsõ leadása: 2012. március 30.
A feladat a liturgikus belsõ tér megértésérõl szól: funkcionalitás.
- A/3 lapon dolgozzon ki alaprajzában illetve keresztmetszetében egy max 12x24 m alapterületû, max 12 m 
magas elvi teret (opcionálisan-javasolhatóan választható történeti épület feldolgozása) a választott liturgia 
rendszerének megfelelõen;
- lépték M=1:200;
- egy funkcionális alaprajzi sémán értelmezze és ábrázolja a papság mozgási irányait a liturgikus térben;
- axonometrikus ábrázolásban mutassa be a tér liturgikus tárgyelemeit;
- választható liturgikus rendszerek: zsinagóga (ortodox, neológ), rómavárosi, szír, bizánci, kopt, etióp, örmény 
liturgia.

2. tervfeladat végsõ leadása: 2012. május 15.
A feladat a liturgikus tér épület-viszonylatáról szól: alaprajz-tér-tömeg.
- A/3 lap(ok)on dolgozzon ki alaprajzában, keresztmetszetében és egy választott jellemzõ homloknézetében 
egy kortárs szellemiségû templomépületet az elsõ feladatban feldolgozott-megértett liturgia rendszerének 
megfelelõen;
- az alapstruktúra max 6x12 m alapterületû és max 12 m magas tér;
- lépték M=1:100;
- helyszín: Budapest XI., Saru utca (tömbbelsõ, üres területrész, most parkoló, lakóépület bütüfalától délre);
- liturgikus rendszer: az elsõ feladat alapján.

FELADATOK ÉRTÉKELÉSE:
A benyújtott tervmegoldások értékelésénél elsõdleges szempont a választott liturgikus térnek való 
funkcionális megfelelés. A tervlapok grafikai és kompozíciós értékei csak ezen szempont 
megítélése után kerülnek megállapításra. Az egységes, a téma szellemiségének megfelelõ 
feldolgozás ajánlott: ceruzás rajztechnika, alkalmazott grafika.
A féléves jegy a két tervmunka együttes értékelésével kerül megállapításra. Csak a két tervfeladat 
határidõre történõ beadása jogosít vizsgajeggyel minõsített teljesítés elfogadására.
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