
A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
FELSŐ-LÁGYMÁNYOSON 

PASKAI LÁSZLÓ BÍBOROS, esztergom-budapesti érsek 1995 máju
sában tette le a budapest-felsőlágymányosi plébániatemplom 

~lapkövét, s alig egy évvel később, 1996. augusztus 17-én azt 
mint a Magyar Szentek templomát felavatta. A templomot TöRöK 
Ferenc és BALÁZS Mihály építészek tervezték. Eredetileg a meg
hiúsult expó vatikáni pavilonjának szánták, azzal kiegészítve, 
hogy majd csak a kiállítást követően alakítják át és szentelik 
templommá. De a jó Isten úgy akarta, hogy rögtön ad maiorem 
Dei gloriam szolgáljon. Mindenesetre ez az eredeti, noha átme
netinek vélt, mégis fontos rendeltetés nem hagyható figyelmen 
kívül a megvalósított alkotás elbírálásánál. Bizonyára a kiállitási 
épülethez fűződő figyelemfelkeltési igény igazolja a választott 
architektúra két meghatározó vonását: a felületen mutatkozó 
sokféle építőanyag csillogó tarkaságát és a kompozíció romanti
kus hangulatát 

A legújabb kori magyar templomépítészetnek immár 
klasszikus "hagyományai" vannak, ha lehet ilyen közeli múltban 
egyáltalán hagyományról beszélni. KoTSIS Iván balatonboglári 
temploma nyitotta meg a sort 1931-ben, követte ezt már 1932-
ben ÁFJ<Ay Aladár városmajori temploma és annak 1939-ben hoz
záépített, városképet meghatározó tornya. Ezzel szinte egy idő
ben épült a pasaréti ferences templom (1934), RlMANóczy Gyula 
alkotása. WEICHINGER Károly pécsi temElomai és főleg KöRMENDY 
Nándor mintegy 20 temploma (Gy~ntimreváros, Pécs-dzsá
mi, Csorna, Komárom stb.) egészítik ki a két világháború közti 
magyar római katolikus templomépítészetet A szellemi elnyo
matás ellenére sikerült mintegy két évtizednyi szünet után a je
les templomépítészetet folytatni: CsABA László 1963-ban Cserép
váralján épített temploma természetesen már egy újabb 
architektonikus szellemet tükrözött. Követte ezt hollóházi tem p-
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Joma, majd CsETE György feltűnést keltő szerkezeti rnegoldású ' 
temploma Halásztelken (1976). RÁSKAI Péternek a győri temetó
höz illesztett Szentlélek-ternplorna immár csak kiragadott példa 
az 1980-as évek végétól örvendetesen fellendült római katolikus 
templomépítés sorában. Fizikai és építészeti értelernben egya
ránt kirnagasodik ez időben MAKoVEcz Imre paksi katolikus 
temploma. S akkor még nem is említettük a SZABó István tervez-
te farkasréti (Budapest) templomot, vagy a többi felekezet épít
kezéseit, holott ezek sorában olyan alkotások vannak, rnint me
gint csak Makovecz siófoki temploma. 

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉPÍTÉSZETNEK ehhez a szép hazai ha
gyományához már régebben csatlakozott Török Ferenc, 

a tavaly Kossuth-díjjal kitüntetett építész. Ő a korábban említet
tektól abban különbözik, hogy a templomépítészetet választotta 
élethivatásul, noha tervezett korábban rnúvelódési házat, uszo
dát és lakótömböt is. Egyeterni tanári hivatása és rnúködése 
rnellett oe~vre-jéhez tartozik a Nemeshetés, Balatonfenyves, 
Révfülöp, Abrahárnhegy, Felsópakony római katolikus plébáni
ái részére tervezett templomoknak immár egész sora, s kiegé
szül ez még két görög katolikus templommal Edelényben és 
Nyíregyházán. 

A sort jelenleg záró Magyar Szentek temploma a Petőfi híd 
budai hídfője rnellett áll. A villamosmegállóból és az úton robo
gó autóból azonban alig látni, diszkréten simul környezetébe. Ez 
a környezet máig nem rendezett, remélhető, hogy végül a har
mónia tökéletesebb lesz. A templom Jé'nyegében 640 rn2 alapterü
letű centrális tér, és ugyanekkora az altemplom is, amely kolum
báriumként szolgál. A kupola átmérője 24 rnéter. A belső tér 
kiegészül az ún. "kápolnakoszorúval". A templomhoz plébánia 
csatlakozik. A templomtömb külsó fala rnentén még csak az 
alapjai rnutatkoznak a keresztút stációinak, sa kápolnakoszorú
ban még váratnak magukra a névadó Árpád-házi szentek tábla
képei. Az anyagi források kirnerülése következtében nem ké
szült még el a Magyarok Nagyasszonya oltár, és hiányzik 
a sekrestye rnelletti falra szánt orgona is. 

A templom-altemplom-plébánia-kálvária kornplexurn ér
demben három építészeti teret alkot. Az első és legfontosabb ma
ga a kupolával fedett centrális belső tér. A második a kis belső 
udvar, a harmadik a templomot övező, tágabb, parkosított tér. 
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A belső tér bizonyára a leglényegesebb közülük. A hengerkorn
pozíció klasszicista jellegét a kápolnakoszorút elválasztó toszkán 
oszlopsor is hangsúlyozza. A hengerfelület összetett, felfelé lép
csózött és sok kis ablakkal, ITiindmegannyi fényforrással áttört. 
Mintegy tükörképe a lépcsőződésnek az oltár rnögötti stallum 
kompozíciója. A kupola szerkezeti megoldása nem érzékelhető 
(csak a Török Ferenc templomépítészetét bemutató könyv rnet-

'., zetrajzában, a szakembernek rnutatkozik meg), annál inkább 
átható a hengertérbe erőteljesen "belevágó" karzat konstrukci

ós megoldása. A régi, ácsolt karzatokat idéző, de tólük eltéróen 
új, rétegelt tartókkal alakított felépítés egyszerűségében rnin
denki számára érthető. A szép fehér kópadló nagyon hatásos, 
ebben a templomban rnintegy meghatározó és rendező elernrné 
emelkedik. 

Arnennyire nyugodt a templom belső tere, annyira rnoz
galmas, szinte tarka a külsó. Az építőanyagok sokaságát használ
ja: terméskő és faragott kó, beton, csiszolt kis kólapok, nyerstég
la falak, rétegelt-ragasztott fatartók, és az előre patinázott 
vörösréz kupolafedés. A centrális kupolába, rniként belül a hen
geres térbe a karzat, háromszögletű oldalaival belemetsz a karn
panile, és a plébániához vezető, a várépítészetre emlékeztető fo
lyosó. Ez a külsó kissé a középkori Buda rornantikáját idézi (még 
egy kis törökös vonás is van benne). A belső udvar viszont, a Ta
bánból, elveszett szúk utcák hangulatából hoz vissza valamit. És 
a külsónek a bemutatásával úgy érzem, elérkeztünk az architek
tonikus kompozíció szintéziséhez és egyben lényegéhez. Akik 
részt vettek annak idején - még az expó reményében - a tervek 
első bemutatásán, úgy rnondják, hogy már akkor, a tervezés ide
jén impozánsan rnutatkozott az alaprajz finom geometriája. Ezt 
a kissé Frank Lloyd WRIGHT alaprajz- és térkornpozíciós rnódsze
rére emlékeztető ötletes geometrikus játékot sikerült átmenteni 
a kivitelezett templomba. Lényege a kompozíció törnegeinek át
hatása, egymásba rnetszése, szintkülönbségek kreálása és felol
dása rézsúkkel, lépcsókkel, az ívek, a vízszintes, a függóleges, 
valarnint a ferde élek egyensúlyban tartása. Mindennél rnarkán
sabb, fóleg a sekrestye és a karzat egyenes vonalaival, valarnint 
az udvar megjelenésével a külsó egyenes vonalvezetésú falak 
behatolása a centrális térbe. Az utóbbit egyik oldalról a sima és 
egyenes falú plébánia, a másik oldalról a centrális templom kül-
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só hengerfelülete határolja, s a kettőhöz kötódik a kálvária lép
csóvel megközelíthető magaslata. 
A TEMPLOMÉPíTő TöRöK FERENC EDDIG SOHA NEM ismételte magát, 

ll..itt is úja t alkotott. Érdemes egy imára betérnie ide annak is, 
aki távollakik tőle. Meg fogja látni, hogy ez az épület nem csak 
az elmaradt expó pavilonjának felelt volna meg, de hatásával 
templomként is híven idézi azt a büszke magyar történelmet, 
amelynek védőszentjeihez itt fohászkodhatunk 

KUBINSZKY MIHÁLY 


