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Templom az expo helyéri 
l@dfl Öt esztendővel ezelőtt 

még senki sem gondolt 
arra, hogy a valamikori, nagy 
reményekkel indult világkiál
lítás helyett egyetlen templom 
épül majd. Felszentelését nem 
kísérte országos figyelem, 
csak a hívek imádkoztak 
csendesen és kitartóan az új 
Magyar Szentek Templomá
ban egy új, reménybeli Ma
gyarországért. 

Hétfőn kopogtak a műköve
sek, szabták a rézlemezt a tető
borításhoz, nyüzsgött az építke
zés, csak Sandner Zoltán érseki 
főépítész bízott benne rendület
lenül: az ünnepi felszentelésre 
készen lesz minden. Igaz, régen 
követi már az építkezés zegzu
gos útjait. Valamikor,~~ [~~~ 
egy, a világ számára is ·rlí.egmu
tatandó kiállítást terveztek ide. 
Régen volt, de igaz volt, s jelszavai 
valának: kommunikáció egy jobb vilá
gért, hiszen a hazá így szolgálná a hala
dást. 

S~épen gyűltek a zászlók az akkor 
még Schönherz Zoltánról elnevezett út 
mellett, jelezvén: a világ igényt tart a ki
állításra, hiszen Sevilla, Tokió, na és 
persze az alapító Párizs nyomdokain 
maradandót mutathatott volna Buda
pest. Az elképzelés is reális volt, hiszen 
az expo távoztával egyeterni városként 
élt volna tovább a csodálatos fekvésű 
városrész, s ennek lett volna temploma 
az ide tervezett vatikáni pavilon. 

A szociálliberális kormány azonban 
nr:!m tűrte, hogy valami olyasmi mutat
tassék, amit ő nem akar. Az expót pedig 
nem akarta. Templom mégis lett, mert 
az Esztergom-Budapesti Érsekség, élén 
Paskai László bíborossal, úgy határo
zott, hogy megépítteti. Áldozatos part
ner volt ehhez a Szeniszék is, s különö
sen Angelo Acerbi érsek. 

A leállás persze döbbenetet váltott ki 
·először, de rövidesen lázas munka kez
dődött. Török Ferenc és Balázs Mihály 
különös, nem szokványos templomot 
építettek, mely egyszerre archaikus és 
modem. Kupolaszerkezetével n1l&YSze
tű akusztikát teremtettek, s kis teriDeten 
sikerült megvalósítani a modem templo
mokra jellemző többféle feladat ellátá
sára alkalmas épületegyüttest. Egy esz
tendővel ezelőtt még csak a csupasz fa-
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lak álltak, de az akarat átsegített az aka
dályokon. Écsy Gábor lelkész, Felső
Lágymányos katolikus híveinek 
lelkigondozója szinte rninden kő helyre- , 
rakását figyelemmel kísérte. Ó tudja, az 
egyeterni városon kívül is három iskola 
hittanosai járhatnak majd ide, ugyan
csak itt lel otthonra a katolikus diákszö
vetség is. 

Az egyeterni városban ma még 
nehéz lenne egyeternről beszél

ni. Félbemaradt épületek tátongnak 
rnindenütt, búsongó vázként ' meredezik 
a reménybeli szánútóközpont, az egyet
len épületet, a kémiai tanszéket máris át
építik, toldják-foldják, hiszen azt is ide 
kell zsuppolni, ami eredetileg· máshol 
lett volna. A mellette · lévő barakk az 
egyetemi tanárok étkezdéje. Mindez 
nem feltűnő, hiszen így volt az 
ántivilágban is, sokkal inkább meglepő, 
hogy a templom megépült. Fontosab
ban: hogy egyáltalán felépült. Persze 
most már nem kell az Állami Egyház
ügyi Hivatalban építési en_gedélyért ki
lincselni, s ez is valami. Így aztán, ha 
nem is titokban, de azért kellő diszkré
ció mellett készülhetett a szentély. 

Ízléses épülete és a környező, belát
ható időn belül egyeterni városra még 
nyomokban sem emlékeztető üres épü
letek és állványzatok furcsa kontrasztot 
adnak. A templom kerítése mellett az 
egykori lágymányosi tavak valamelyiké
nek üres gödre, mé!yén hajléktalanok 

nek, hiszen rnindig adódott 
hát a rendőrök is óvatosabbak egy 
épület mellett, ahol bent H' HQ,U\.U>CU"A; 

Kérdezem az egyeternistákat: 
lesz ez ezután? Azt mondják: ők 
hogy idejárnak majd. Van, aki 
hete takarít. Önként. Semmi 
Pár embemek szólt Pákozdi atya, a 
bi jött magától. Érdekes, így volt 
építés alatt is. Páran adtak valamit, 
egyszer csak máshonnan is jött 
Nem egyszer az utolsó előtti 

ban. Talán nem véletlen, hogy · 
münkből két magyar szent is itt, a 
mellett őrködik. Szent Gellért, Szent 
re herceg nevelőjének szobra 
ban is csak pár száz méter, s ' 
getén Szent Margit kegyhelye 
látótávolban van. Valóban alkalmas 
e hely szentségben elhalt nagyjaink 
lékének őrzésére. Szobraik majd 
templomban kapnak helyet, 
végső kialakítása még folyamatban 

Talán nem ünnepi 
illő, de mégis szólnunk 

la, hogy nagy számú és méltó · 
nyű urnatemető kialakítása is 
így igen fontos közfeladatot is ' 
templom, figyelembe véve, hogy 
nincs a sűrűn lakott 
szen. 

Szombatra, a tem 
rninden kész lett, s méltósággal állt 
lyén a feszület. Maga a fel 



negrlar<Jan szép, amidőn egy szál gyer
meggyújtása után beköltözik a fény 

s a főpap megáldja az épü- · 
körbe, a templom falait pedig püs
jelöJik a szentség keresztjével. A 

számú jelenlévőt az egyházmegye 
szólítják áldozáshoz. Nem lenne 

azonban a krónika, ha nem je
meg: a köztársasági elnöknek 

kötelező, protokolláris üdvöz
némaság fogadta, míg a világkiállí
egykori kormánybiztosát, Barsiné 

Etelka képviselőasszonyt kitörő
taps köszöntötte. Ez a jelenet a 

István-napi körmenet előtt is meg
itt Habsbur~Q... elnök 

fogadta az ünneplés; s' ismél"-az alc 
melnölköt illette a hallgatás. A főváros 

közönsége, úgy látszik, tudja: 
rnit kell tisztelni. 
Nem lesz hát néptelen az elnémí
·tott, leszorított környékű temp

Sok fiatal dolgozott itt, s már töb-. 
jelezték: esküvőt, keresztelőt szán

tartani oltáránáL 
A szentély kialakítása is egyedi meg

Az oltárt egyszerű asztal jelké
s körülötte félkörben foglalhatnak 
a rnisézők. A szentségek számára 

kápolnaszerű fülke épült. Vele szem
ugyanilyen, imádkozásra, meghitt, 

létszámú szertartásra szolgáló temp
található. Valóban méltó Isten 

:ua'"'uv.c., ahol a hívek sokaságában is, 
egyedül is lehet fohászkodni. Nem 

attól tartottak, hogy messze 
a környező lakóépületektől, de 
az aggodalmakra már az eddigiek 

rácáfoltak, hiszen a környékbeliek 
várták, hogy birtokukba vehessék. 

Ha nehezen is, de megépült a temp
az expo helyén. Pontosabban: he

Van ebben valami szimbolikus is, 
-·"o"''" a kiállítás is azt lett volna hivatott 

· rnint egykoron a keresz
felvétele, István király temp
törvénye: a magyarság életké
bizonyítást nyert: ismét ~ lre

rP<7tPn"•';" általlehet azzá. Erőt gy~e
. és készülni feladatainkra csak ekként 

rnidőn az ünnep alkalmából az 
~s:~;~:m~t:n elfogulttá vált kormánysajtó 

elhallgatott püspöki körlevél is tu
Ezért volt fontos, hogy megépül
, a Magyar Szentek temploma 

A jövőnek hordozza a 
fiatalok, akik magukénak 

,,.v ... u"'"J""'' pontosan tudják: ma még 
kicsinyke közösség küzd az életért, 

ásáért, miként a bibliai 

K.L.P. 


