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Török Ferenc 

A TEMPLOM ÉPÍTÉSE 

"Házat építek az Úr, 
az én Istenem nevének. " 

Áz építészet az tkotó emberi cselekvés egyik legcsodálatosabb területe· 
isteni parancs, a föld ?irtokbavételének beteljesítése, a teremtésben valÓ 
aktív közreműködés . Eppen ezért nagy erkölcsi felelősség terhel minden 
építő közösséget, legyen az nemzet, vagy csupán egy család. 

Nem hiába hivatkozik a Szentírás is oly sokszor építészeti hasonla
tokra, mint a homokra, a sziklára épített város, vagy von párhuzamot jó és 
rossz építkezés között. 

A bábeli torony (Teremtés ll.) és a jeruzsálemi templom (1. Kirá
lyok 5.) története nagyszerűen összegzi mindazokat a körülményeket, ame
lyek egy "építővállalkozás" sikertelenségéhez vagy sikeréhez vezetnek. 

A bábeli kudarc, a nyelvek összezavarodottsága, az építők szét
szóródása nyilván magából a cselekményből fakadt. A szándékból, hogy 
"építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér", a szakember 
egy~rtelműen következtet arra, hogy az építőknek n~ volt reális prog
ramJa! Egyetlen cél vagy céltalanság vezette őket: soha nem látott emlék
művet emelni nevük dicsőségére. Ebben a helyzetben a legegyszerűbb 
építőmester számára is megválaszolatlan kérdések özöne jelentkezik: 

- Mekkora is ez a ház? 
- Mit jelent, hogy a teteje az égig ér? 
-Ki dönti el, hogy kellő magasságban vagyunk? 
-Pontos méret nélkül mennyi téglát kell égetn ünk, szurkot öntenünk? 

Sorolhatnám a zavart okozó, meg nem válaszolható bizonytalan
ságokat. Ennek a helyzetnek természetes következménye a vita, a 
veszekedés, a nyelvek megzavarodása, amely előbb-utóbb a közösség 
szétszóródásához vezetett. Amikor olvassuk - "szálljunk le, és zavarjuk 
össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét ... " -, nem angyalok 
varázslatára kell gondolnunk, hanem az emberi fejekben uralkodó zavarra, 
a lelkek meghasonlására. 

A Templom építése 801 

Hányszor, de hányszor jutott eszembe ez a történet, amikor a millen
niumi ünnepségre tervezett expó területén jártam. Az épülő Magyar Szen
tek Temploma - a valamikori vatikáni pavilon - körül félbemaradt épít
kezések, munkagödrök nyomai azért váltak számomra a "magyar 
Bábellé", mert tudtam, hogy itt is hiányzott a közös akarat, a politikai 
meghasonlás itt is szétszórta a jó szándékú építőket. 

Ez a szomorú látvány, valamint az emelkedő templom felett érzett 
örömöm a Biblia másik nagy vállalkozását juttatta eszembe, a jeruzsálemi 
templom építését, és újra meg újra elolvastam a történetet. Salam9n király 
a kivonulás után 480 esztendővel határozta el: "Házat építek az Ur, az én 
Istenem nevének." Az építkezést akkor kezdi el, amikor "körös-körül békét 
teremtett az Úr". 

Az ember megcsodálja a körültekintést, a céltudatosságot, ahogy 
anyagot gyűjtenek, munkásokat szerveznek. 

Pontos leírást olvashatunk a templom elrendezéséről, méreteiről, a 
belső burkolatokról egészen a szobrok elhelyezéséig. Salamon király és 
népe tudta, hogy mit akar építeni. 

Tudásukat évszázados szövetség reménye, keserves, pusztai vándor
lások hite, az Isten irányította nemzetté válás akarata formálta és alakította. 
Egyházunkat is ilyen biztos akarat vezette, amikor IGENT mondott az 
expóra, és ezt az igent nem vonta vissza a templomépítésre. 



\ 

802 Kultúra és e'let 

Már a tervek is "a béke és az egyetértés" légkörében fogantak, el
fogadva a tervezők alapgondolatát, amely az expo jelmondatára - "Kom
munikáció egy jobb világért"- épült. 

Hitünk szerint emberi léttörténetünk másról sem szól, mint Isten és az 
ember párbeszédéről, ha úgy tetszik, "kommunikációjáról". Ábrahám ál
dozati oltára, a szent ·sátor, a jeruzsálemi templom ,jelei" ennek a pár
beszédnek. Az utolsó vacsora terme, a vértanúk sírhelyei, a katakombák 
világa az ókeresztény templomtól napjainkig ívelő építészettörténeti 
hagyaték maga a "kőbe zárt" dialógus, amelynek mindenkori közvetítője 
az élő egyház volt. Hittük: ha ebből a tudásból merítünk, erre a hagyatékra 
támaszkodunk, aktor jó nyomon indulunk el. 

Könnyen mondhatja valaki, hogy ezek csak szavak, jobb esetben 
irodalom. Hol van itt az építészet a maga anyagi, szerkezeti és formai 
realitásában! Valóban, ez még nem építészet, ez csak felismerés. Felis
merése valami állandóságnak, egy meg-megújuló folyamatosságnak, 
amely etikai alapállást adott ebben az értékvesztett világban. Ez nem 
építészet, de nélküle nem lehet építészetet csinálni. 

Hogy ennek a háznak a története nem most - a tervezés és megbízás 
pillanatában - kezdődött, hanem évszázadok mélyéből fakadt, bizonyossá 
lett már az első vázlatok készítésénéL Igény egyfajta rétegződésre, amely
ben múlt és jelen valamiképpen megmutatkozik. Formát ölt- nem eklek
tikus másolatokban - hanem az elrendezés, a geometria, az anyagok 
megválasztásában, a terek hierarchiájában, drámaiságáhan. 

Hiszen az épület kiállításként a keresztény Magyarország küzdelmes 
évezredeit, a megtartó hit példáit, templomként a krisztusi áldozatból, a 
szenvedésből fakadó élet erejét hivatott bemutatni. Az "örök házat", 
amelyben egyén és közösség egyaránt otthonra talál. 

A centrális elrendezés, az ókeresztény példák "hasonlóságára" utaló 
szentély, a karzat vonalával erősített tengelyes irányultság, a katakombák 
világát idéző urnatemető egyként hitünk történelmi mélységeire próbálnak 
rávilágítani. Az erődtemplomok falaként az egész együttest körülölelő 
keresztút a szenvedés kikerülhetetlen drámáját és misztériumát állítja 
elénk. A szenvedését, amelyben az Isten legteljesebb mértékben lett em
berré, megadva a lehetőséget, hogy általa a saját keresztjét hordozó ember 
is az Ö képmásává lehessen. 

Hasonló inspirációk hatották át az anyagv1ilasztást, valamint a 
részformákat is. A változatosan megmunkált kőfelületek, a síkokból éppen 
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hogy kimozdított reliefszerű ornamensek, a kupola ablakszemein bevillanó 
fény sugarai a megidézett állandóság mindig változó jelenét formálják. 

A templom, sajnos, még befejezetlen. Városszerkezeti kapcsolatai, 
megközelítésiútvonalai-az ex po elmaradása miatt- nem épültek ki. 

A kelet-nyugati irányú főtengely, amely egyben a személyforgalom 
útvonal~t jelenti, egy zsákfekvésű telek zárt kerítésvonalában hal el, el
szakítvar:)z épületet az őt körülvevő parkterülettől, a plébánia beépített 
lakóterüllteitől. Nagyon hiányzik a keresztúti stáciqk szobrászati anyaga, 
valamin az Árpád-házi szentek kápolna-, illetve oltárterve. Csak remény
kedün~ abban, hogy az elmaradt pénzügyi források ismét megnyílnak, és az 
egész együttes számára nélkülözhetetlen hiányok is megvalósulnak. 

Ennek szükségességét mutatják az emlékkönyvi bejegyzések lelke
sítő, sokszor rajqngó sorai, a templommal szemben támasztott közösségi 
igény: hogy valóban a városrész, az egyetemi ifjúság lelki központjává 
válhasson. 

Műszaki leírás 

Az együttes két fó részből áll: a templom-, illetve a plébániaépület
bőL A templomcsarnok 24 méter átmérőjű centrális tér, amelyhez félkör 
záródású szentély, kápolnakoszorú és keresztelőkápolna csatlakozik. 

A keletelt templom tengelyes hangsúlyát oldalirányban elhelyezkedő 
kórus-karzat erősíti. Az Oltáriszentség őrzésére szentségi kápolna épült. A 
templom kupoláját ragasztott faszerkezetű ívtorták formálják, külső 
felületén patinázott vörösrézlemez-héjalással, belső oldalon parafalemez
burkolattaL A templom alagsorában ravatalozó kápolna, kolumbárium, 
valamint gyülekezeti tér létesült, gazdag kőszobrászati részletekkel. A 
plébánia alagsorában üzemi helyiségek, fóldszintjén hittantermek, eme
letén lakások létesültek. Az együttest a keresztút hangsúlyos rámpája fogja 
közre. 

Adatok: altemplom: 640m2
; templomtér: 640m2; plébánia: 700m2. 
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A templomot Paskai László bíboros érsek úr szentelte fel a Magyar 
Szentek tiszteletére 1996. augusztus 17 -én. 


