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GYúJt'ÓPONt': 

KÖVEK 

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
A műegyetem új temploma Lágymányoson 

+ 

Építtető: 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal -
Sandner Zoltán épitész 

Tervező: 

Török és Balázs Épftészeti Kft 
Épftész: Török Ferenc és Balázs Mihály 

Kivitelező: 

Mac o-T ech n ik Kft - Hofstadter Márton 
Kőfaragó munkák: Pap Lajos 

altemplom: 640 m' 
templomtér. 640 m' 
plébánia: 700 m' 

fotók Pétery Balázs 

A templom felépitésének gondolata az 1996-
os évre tervezett budapesti Expo kapcsán 
merült fel Vatikán Szent Állam kiállitási pavi
lonjaként. utóhasznositásában templomként 
Az Expo lemondása után a Vatikán és más 
adakozók támogatásával az Esztergom-Buda
pesti Érsekség a terv megvalósítása, a temp
lomként való megépités mellett döntött A 
telket a Magyar Állam adta ingyenes haszná
latba 
A templom eszmeiségét a megbízó által 
megfogalmazott, még az Expo-hoz kötődö 
jelmondat határozta meg: ,.lsten évezredek 
óta komrrunikál az embenrel, ennek letéte
ményese, közvetitője az Egyház." 
A tervezők fontos feladatnak tekintettél<, 
hogy a kétezer éves kereszténység és az 
ezer éves magyar egyház történelmi háttere, 
valamint az egyetemes kommunikáció kö
zötti helyes arányt megtalálva ezt az eszmei
séget térben, formában, anyagban megfogal
mazzák A katolikus templom szakrális tér -
dogmatikus és történelmi alapokon épitke
zik Közösségi tér és individuális tér egyszer-

Dió: Món András 

re. Az építészeti formálásnak biztositani kell, 
hogy a magányos ember éppúgy otthonra 
találjon benne, mint a nagyszámú hívő kö
zösség. Ezért épitészetileg úgy kell a teret 
formálni, hogy összetett jellegével, méret
rendjével követni tudja a létszámnövekedést 
illetve -változást, hangulatilag simuini tudjon 
az Istent kereső ember érzésvilágához, de ne 
mondjon le évszázadok templomépítési ha
gyományairól. 
Az őskeresztény katakombák mélyének, az 
ókeresztény templomok szentélyeinek, a 
magyar középkor legnemesebb hagyomá
nyainak, a barokk pompájának megidézése, 
konkrét formai utánzások nélkül, ez volt az 
épitészeti szándék Az épület nemes és gaz
dag anyagválasztása e koncepcióból ered: a 
tardosi vörös és süttói kövek különböző 
megjelenési formái, a tégla és fa felületek, az 
előpatinázott vörösrézlemez kupolafedés az 
épület egyes ;,rétegeit" szimbolizálják, azok 
felismerését segitik 

Balázs Mihály 
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