
E-mail: cinkota@evangelikus.hu 

BUDAPEST 

Batthyány Ilona u. 53-55. 

1164 

http://cinkota.lutheran.hu 

Tel.: 4000 441; +3620 8 244 244 

Mátyásföldi 

Evangélikus 

Fiókegyház 

A mátyásföldi  

evangélikus templomban  

minden vasárnap,  

valamint ünnepnapokon  

tartunk istentiszteletet  

reggel 9 órakor.  

Minden hónap első vasárnapján  

úrvacsorát osztunk. 

Templomunk címe: 

1165 BUDAPEST, Prodám u. 24. 

 (Újszász u. sarok) 

Megközelíthető a 45. vagy 46. 

    autóbusszal. 

Információ 
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A mátyásföldi evangélikus 

fiókegyházat a gyülekezet-

alapító Blatniczky Pál szer-

vezte meg. A Cinkotai Gyü-

lekezeti Ház építésével egyi-

dejűleg, 1943 tavaszán kez-

dett a templom építéséhez. A 

Mátyásföldi Nyaralótulajdo-

nosok Egyesületétől ajándék-

ba kapott telek elcserélése 

adott lehetőséget arra, hogy 

az Erzsébet-ligetben, a nyara-

lótelep legszebb helyén épít-

hesse fel templomát. A 200 lelkes fiókegyház tagjai-

nak adományaiból biztosították a templom felépülé-

sét. Tervezője Sándy Gyula, legtöbb (különösen 

pestkörnyéki) 20. századi evangélikus templom 

építőjének egyik utolsó temploma volt ez. 1944 

őszén még csak a fala és a tetőzete készült el. Hiá-

nyoztak az ablakok és az ajtók, a padlózat és a belső 

berendezés is. Székely stílusú mennyezete azonban 

helyén volt már, amikor a háború vihara Mátyásföl-

det elérte. Egy bomba a szemben lévő házat földig 

lerombolta, de a templom pótolhatatlan értékű ka-

zettás mennyezetét sértetlenül hagyta. 

A háború befejezése után a fiókegyház tagjai a 

templomot igyekeztek mielőbb használható állapot-

ba hozni. Elkészült az asztalosmunka. 1949. május 

22-én az évek óta otthont adó református templom-

tól búcsút véve tartották meg az első istentiszteletet. 

A mátyásföldi 

evangélikus 

templom története 

a  C i nkot a i  Evangél ikus  Egyházközség  c sa l ádi as  
közössége ,  amel y  vá r j a  a  he l y i  evangél i kusok  
é rdek l ődésé t  
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Sándy Gyula  
tervei szerint 

megálmodott templom  

1956. november 4-től Erzsébet-liget épületegyüttese a 

szovjet főparancsnokságé lett, tiszti lakások céljára. A 

templomot az 1960-as évekig nem használhatták: tönkre-

ment, ablakait betörték. Végül az egyházközség lebonttat-

ta, s egy az akkori Tanácstól kapott új telekre szállíttatta át. 

Ifj. Kotsis Iván tervei alapján, Hevesi László kivitelezés-

ében, nagyrészt külső segítséggel egy kisebb — csak szé-

lességében azonos méretű — templom épült fel helyette, 

amelyhez az eredeti épület tégláit, tetőszerkezetét és faka-

zettás mennyezetének jelentős részét használták fel. 1964. 

december 13-án szentelte fel Káldy Zoltán püspök. 

 

A templom le í rása  
 

Az új templom alaprajza nyolcszögletű, de ez téglalapala-

kú belsejében csak az oltártérben érzékelhető. A régi to-

rony négy fiatornyával nem épült fel. A tetőt cserepekkel, 

közepén lévő kis huszártornyát horganylemezzel borítot-

ták. Két oldalfalát 3-3 hosszú ablak, a másik kettőt négy 

lizéna (pillért utánzó vakolatsáv) tagolja. Kazettás betétű 

tölgyfakapuja védelmére előtető készült, fölötte fakereszt. 

Hossza — az eredeti templomhoz képest — 4 méterrel 

rövidebb, ezért a mennyezet néhány sor kazettája nem 

került a helyére (a többször is előforduló elemekből hagy-

tak el).  

 

 

A keresztirányban megmaradt 9 sor kazetta ma is a 

templom fő ékessége, melyet Scholz Erik festőmű-

vész tervezett és festett meg. Az 1 m × 0,8 m méretű 

kazettabetétek — sakktábla elrendezésben — ma-

gyaros motívumokat, valamint ó– és újszövetségi 

eseményekre utaló, őskeresztyén szimbólumokká 

vált képeket hordoznak. Felújításukat Szita István 

festőművész-lelkész végezte. 

A belső berendezés asztalosmunkáit Osztroluczky 

János mester készítette tölgyfából, a padok és a 

szószék anyaga szintén tölgy. (A padokat még 1943-
ban  megrendelték és kifizették. A háború utáni álla-
potok miatt már lemondtak róluk. A mester azonban 
a megállapodás szerint szállította az elkészült pado-
kat.) A szószék mellvédjén faragott Luther-rózsa. 

Az oltáron a lépcsős talapzatból kiemelkedő monu-

mentális tölgyfakeresztet még 1944-ben ajándékozta 

Blatniczky Pál családja a gyülekezetet alapító espe-

res-lelkész emlékére; Lingl Károly asztalosmester 

munkája. A kis karzaton Ehall-harmónium áll.  

A falakon a fáklyát mintázó kovácsoltvas lámpákat 

Krisztus-monogram díszíti. 

Az új templom megjelenése napjainkban 


