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Január végén az Országos Szlovák Önkormányzat 
aláírta a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesz-
tési Nyrt.-vel azt az adásvételi szerződést, amelynek 
révén ötvenöt év elteltével újra a magyarországi 
szlovákság tulajdonába került a pesti szlovák evan-
gélikus gyülekezet egykori temploma. Az épület 
második világháború végétől kezdődő kálváriája 
ezzel véget ért. Az új tulajdonos az épületet a felújí-
tását követően kulturális és szakrális célokra kívánja 
hasznosítani. 

A XIX. század közepére a Pesten működő három 
evangélikus gyülekezet, a szlovák, a német és a 
magyar által közösen használt Deák téri templom 
szűknek bizonyult mindhárom közösség kiszolgá-
lására. Annál is inkább, mert már akkor sem kizáró-
lag egyházi tevékenység folyt a falai között, az épü-
let más közösségi és kulturális célokat is szolgált. 
A növekvő számú, és 1834-ben önállóvá vált pesti 
szlovák gyülekezet már 1838-ban saját templom 
építéséhez kért engedélyt József nádortól, aki az 
akkori Kerepesi úton (a mai Rákóczi út 57/A szám 
alatt) 2200 négyzetméteres telket ajándékozott a 
szlovák evangélikus közösség templom- és iskola-
építése céljaira.

A templom létrehozásának munkálatai az iskola 
és a paplak átadását követően, 1856-ban kezdődtek 
meg Diescher József építész tervei alapján, neoromán 
stílusban. Az építkezés a gyülekezet anyagi gondjai 
miatt nehezen haladt, az épület csak 1863-ra készült 
el, a berendezést azonban csak 1867-ben vehették 
használatba.

Az anyagi gondok változatlanul nehezítették a 
gyülekezet életét, ezért 1893–94-ben a gyülekezet 
működtetésére Schweiger Gyula műépítész tervei 
alapján a templom köré felépítették a ma is látható, 
Luther-háznak nevezett többemeletes bérházépüle-
tet. Ezzel azonban a templom a zárt udvarba szorult 
és csak egy díszes kapuzaton át lehetett megköze-
líteni. A kapu felett látható a ház névadója, Luther 
Márton szobra.

A templom – ahogyan a mellette működő iskola 
is – több jeles és ismert személyiség életében játszott 
fontos szerepet. Az 1832/33-as tanévben például az 
iskola tanulója volt Petőfi (akkor még Petrovics) Sán-

dor és öccse, István. A templomban eskették egykor 
Mikszáth Kálmánt és keresztelték Závada Pált.

A pesti evangélikus templom harangja hirdet-
te több évtizeden át a pesti szlovák evangélikusok 
örömét, bánatát. Sok esetben szolgált reprezentatív 
célokat is, mivel a Deák téri templom harangtornyát 
1875-ben lebontották. E harang siratta elsőként Kos-
suth Lajosnak a közeli Keleti pályaudvarra érkező 
holttestét, és megszólalt Munkácsy Mihály temetése 
alkalmával is. 

A XIX.-XX.  század fordulóján 27 ezer főt számláló 
szlovák közösség, illetve az első világháború kirob-
banásakor hatezres pesti szlovák evangélikus gyüle-
kezet létszáma ezt követően több hullámban, drasz-
tikusan csökkent. Az első világháború lezárása után 
nagy számban hagyták el az országot a hívek, majd 
a második világháborút követő lakosságcserével tö-
redékére zsugorodott a templomot használó szlovák 
evangélikusok száma.

A fővárosi hadműveletek során az épület jelentős 
mértékben károsodott. Az ideiglenes felújítást követő-
en röviddel, 1952-ben az állam elvette a fennmaradást 
biztosító bérházat is a minimálisra csökkent lélekszá-
mú gyülekezettől. A nagyszabású, ezer ülőhelyes, há-
romhajós templomot ekkor alig kéttucatnyian hasz-
nálták. A fenntartási nehézségek és az állami nyomás 
következtében a gyülekezet eladta a templomot. Az 
egyházi alkalmak céljára a korábbi iskolaépület eme-
letén alakítottak ki gyülekezeti termet.

A meggyengült gyülekezet igyekezett templo-
mából menteni a menthetőt. Az iskolaépületben lelt 
menedéket az egykori orgona lényegesen kisebb tér-
hez igazított maradéka, valamint ide „menekítették” 
a templom szószékét is. A templom tornyába két vi-
lágháború között elhelyezett, 1925-ben öntött három 
harang legnagyobbika megmaradt, ma a Nógrád 
megyei Szügy evangélikus híveit szolgálja. Az 1867-
ben Than Mór alkotta oltárkép a dunaegyházi evan-
gélikus templomban talált menedéket.

A templom épületét 1966-ban a Vízépítési Tudo-
mányos Kutató Intézet vette meg könyvtárának és 
nagy előadótermének elhelyezésére. Az átalakításo-
kat és a templom külső felújítását a Kohó- és Gépipa-
ri Minisztérium 1972-ben kezdte meg. A karzatot 
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lebontották, a belteret két födémmel három szintre 
osztották. Ezzel az egykor hatalmas belső tér telje-
sen elvesztette szakrális jellegét. A hetvenes évektől 
a Tudományos Tájékoztató Intézet bemutatótermét 
és sokszorosító üzemét telepítették az átépített temp-
lomba. 1989-után az épületet magánkézbe adták. Az 
azóta eltelt harminc év során több különféle bérlő 
sokféle, jórészt a templomépülethez méltatlan célra 
használta a ma is tágas belső tereket.

Közel két évtizede, 2002-ben fiatal lelkész került 
az egykori Pest első szlovák iskolája épületében fo-
lyamatosan működő szlovák evangélikus gyüleke-
zet élére Szpisák Attila személyében. Ő kezdte vizs-
gálni annak lehetőségét, hogy az épület valamilyen 
módon visszakerüljön ahhoz a közösséghez, amely 
saját céljaira, saját magának építette másfél évszá-
zada. Az ő kezdeményezésére nyilvánította védetté 
az épületet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
s vette napirendjére az épület ügyét a Szlovákia és 
Magyarország között működő, kétoldalú Magyar–
Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság. Ez utóbbi 
szervezet IV. ülésének ajánlásai közé került az el-
várás, hogy a magyar fél vizsgálja meg a templom 
felújításának, illetve szlovák evangélikus missziós 
központ létrehozásának lehetőségét.

Az Országos Szlovák Önkormányzat (az OSZÖ) 
akkori vezetése felvetette a két ország kormánya ál-
tali közös finanszírozású épületvásárlás és helyreál-
lítás lehetőségét. Ezt követően az illetékes kormány-
zati szervek képviselői részvételével megindultak 
az egyeztetések, azonban ezek a soron következő 
választások közeledtével elhaltak. 

Közel másfél évtized elteltével jelent meg a sajtó-
ban egy hirdetés, mely szerint az épület akkori tulaj-
donosa értékesíteni kívánta az ingatlant. Az OSZÖ 
vezetése ekkor újra egyeztetéseket kezdeményezett 

a magyarországi nemzetiségügyet felügyelő, illet-
ve a szlovákiai határon túli szlovákság ügyeit vivő 
szervezetek vezetőivel. A mindkét részről megnyil-
vánuló kedvező hozzáállás eredménye, hogy a ma-
gyar kormányzati támogatással idén január végén 
az épület tulajdonjoga az OSZÖ-höz került. Ezzel a 
pesti szlovák evangélikusok egykori templomának 
kálváriája, a szlovák közösségtől a szlovák közös-
séghez vezető útja végéhez ért.

Ezt követően, február első felében megjelent egy 
magyar kormányrendelet, amely az idei és a jövő évi 
költségvetésből az épület rekonstrukciója és abban 
szlovák kulturális centrum és ökumenikus kápol-
na kialakítása céljára biztosítja a szükséges felújítás 
első két üteme várható költségeinek ötven százalé-
kát. Hasonló kormánydöntésekre vonatkozó ígére-
teket fogalmaztak meg szlovák kormányszervek is. 
Az ottani kormánydöntések megjelenését követően 
indulhat el az épület felújítása. A folyamat végére 
az OSZÖ és az általa létrehozott kulturális intéz-
mények – a Magyarországi Szlovákok Kulturális 
Intézete, a Magyarországi Szlovákok Múzeuma, a 
Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumen-
tációs Központja, a Vertigo Magyarországi Szlovák 
Színház, valamint a szlovák hetilap, a Ľudové no-
viny szerkesztősége is méltó elhelyezést kap. Termé-
szetesen hasonlóan méltó módon kerül kialakításra 
az eredeti épület szakrális jellegét továbbvivő öku-
menikus kápolna is. 

Nem egyszerű vállalás a mai utódoktól, de az 
egykori pesti szlovák evangélikus elődök, az épület 
felépítői és első használói emlékének tartozunk az-
zal, hogy az egész országnak megmutassuk, milyen 
erős szlovák közösség élt a magyar fővárosban, és 
milyen jeles épületekkel járult hozzá Budapest épí-
tészeti örökségéhez. 


