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10. MÁJUS 09. VÁROSI SÉTA – régi és új 
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feladat leadása 

    
 MÁJUS 20. VÉGS� BEADÁS 2. elemz� 

feladat  végs� 
leadása 

 
2014. március 14-én el�adó külföldi konferencia-részvétele miatt el�adás helyett egyéni 
felkészülés. 2013. április 4-én alkotóhét miatt az óra elmarad.  "VÁROSI SÉTA - régi és új" címen 
a pesti belvárosban hagyományos és átalakított használatú, ortodox illetve katolikus liturgikus terek 
vezetett bejárására nyílik alkalom. Nagypénteken hagyományosan nincs el�adás. 



TÁRGY:  Szakrális terek építészete I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése 
EL�ADÓ:  Vukoszávlyev Zorán PhD, egyetemi docens 
KÓD:   BMEEPET 0414 
RENDSZER:  el�adás 
ID�PONT:  péntek 14-16 
HELYSZÍN:  K.II.85. 
EL�FELTÉTEL: nincs, ajánlott az Építészettörténet 3. Középkor építészete c. tárgy 
KREDIT:  2 pont 
ÉRTÉKELÉS:  félévközi jegy 
FELADAT:  2 feladat megfelel� szint� teljesítése határid�re 
 
FELADAT ISMERTETÉSE: 
A félév folyamán a tárgy el�adásaihoz tartozóan két feladatot kell teljesíteni. A munkák az 
elhangzottak alapján a választott liturgikus rendszert mutatják be, egyszer� geometriai formai 
kiindulásból a sajátosságok alapos megismerése által. 
Ajánlott szakirodalom: Guzsik Tamás: Szakrális építészeti terek funkcióelemzése I-III. BME, 1988. 
A jegyzet elérhet� a tárgy honlapján: www.szakralis.hu.  
 
Az el�adások tematikájának megfelel�en két részfeladat készül. A feladatok elkészítése önálló 
munkával történik a megadott szakirodalom és az el�adások anyaga segítségével, de érdemleges 
munkához konzultáció is biztosított. 
 
1. tervfeladat végs� leadása: 2014. április 11. 

A feladat a liturgikus bels� tér megértésér�l szól: funkcionalitás. 
- A/3 lapon dolgozza ki alaprajzában illetve keresztmetszetében a megadott tér (K.II.85.) installálását a 
választott liturgia rendszerének megfelel�en; 
- lépték kb. M=1:100; 
- 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. elemz� feladat végs� leadása: 2014. május 20. 

A feladat a liturgikus tér épület-viszonylatáról szól: alaprajz-tér-tömeg. 
- esszé-kidolgozásban, megadott formátum követésével; 
- listából kiválasztott szakrális épület bemutatása; 
- alaprajz-tér-tömeg kortárs építészeti viszonyrendszerének értékelése; 
- a liturgikus térrendszer elemzése; 
- építész-alkotói gondolat. 

 
 
FELADATOK ÉRTÉKELÉSE: 
A benyújtott tervfeladat értékelésénél els�dleges 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 megfelel� 
feldolgozás ajánlott: ceruzás rajztechnika, alkalmazott grafika. A kortárs épületet elemz� esszé 
esetében az egységes és egyéni írásmód fontos. A megfelel� érték� rajzok és tanulmányok a 
www.szakralis.hu oldalon bemutatásra kerülnek. 
A féléves jegy a terv és a kritikai írás együttes értékelésével kerül megállapításra. Csak a két feladat 
határid�re történ� min�síthet� beadásával teljesíthet� a félév. 
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