Bevezetô

Négy európai fôváros – Bécs, Párizs, Lisszabon és

zése, a hangsúlyok elhelyezése, a fény és árnyékhatások játéka,

Brüsszel után 2007. évben Budapest is csatlako-

mind mind hozzájárulnak lelki életünk teljességéhez. Így válhat

zott a Városmisszió programhoz.

szakrális térré egy szoba, télikert vagy akár a konyha is, jelkép

Ennek kapcsán az Incoronata, a Mátyás-Templom

mentesen, csupán a tér-kialakítás eszközrendszerével.

Kulturális Központja meghirdette a Szakrális
Mûvészetek Hetét azzal a szándékkal, hogy

A konferenciához kapcsolódva jelenteti meg a Magyar Építész

Budapest egyházmûvészete révén is kapcsolódjék

Kamara Belsôépítészeti Tagozata a „Ma temploma – képek, fények,

ehhez a nemzetközi rendezvénysorozathoz.

gondolatok” címû kiadványt, mely a teljesség igénye nélkül nyújt

Felkérte a Budapesti Építész Kamarát, kapcsolód-

keresztmetszetet a mai szakrális építészet helyzetérôl, helyet

jon be a programokba.

ad az alkotók számára fontos terek bemutatására, kiegészítve

A Magyar Építész Kamara Belsôépítészeti Tagoza-

egy–egy gondolattal.

ta a felkérésre szakmai konferenciát szervezett,

A kiadványban megjelennek az egyetemi hallgatók munkái is, me-

ahol mai alkotásokon keresztül mutatja be

lyet a Szakrális Mûvészetek Hete keretein belül kiírt „Reményt és

a magyar szakrális építészetet. Építészek, belsô

jövôt adok nektek” pályázatra készítettek.

építészek vizsgálják a fejlôdés lehetséges útjait,
és a többi mûvészeti ágazattal való együttmûködés
lehetôségét, a fényt, mint az építészet eszközét,
a zenét, mint a szakrális tér részét, a leírt gondo-

Budapest, 2007. szeptember 5.

latok varázsát. Választ keresünk a kérdésre,
mennyire építészeti jel ma a templom, hol a helye
a városszerkezetben, életünkben?
Miért pont az építészek, a belsôépítészek tartják
fontosnak ezt a szûk szakmán lényegesen
túlmutató emberi léptékû témát?
Valljuk, hogy a terek nemcsak a mindennapos életfunkciókat szolgálják. A mindennapokon túl a
lelki – szakrális gondolatokat is képesek elindítani, teret adva azoknak. A tér-kapcsolatok elrende-
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Ágoston István

A nap már lemenôfélben, mikor falikarok kaptárnyílásain át parázsló
meleg lámpafény törik meg, átjutva
a fedélszékig, áradva a gyülekezetre,
megállva a tölgyfába burkolt orgona
sípokon. Az oltárfal fészkeiben
csillagként mécsesek gyulladnak.

Krahling János

A tégla története közös az emberi
kultúrával és a keresztény templomépítészet számára különösen fontos
lehet ezt esetenként a cserepekre
is felírták: „Az én alapanyagomból
gyúrt az Alkotó Téged is”.
–7

BUDAÖRSI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Budaörs, Szabadság u. 75.

Balázs Mihály DLA

„...A profán és a szakrális közti határt
– szívében – ki-ki máshol húzza meg.
Szent Ferenc valahol a kozmosz határán.”
Pilinszky János

–9

Basa Péter

„…Amit a klasszikus zene kifejez, ezt jelenti:
tudás az emberlét tragikumáról, az emberi
sors elfogadása, bátorság, derû! …
Így kell ennek a mi üveggyöngyjátékainkban
is zengenie, így egész életünkben, tetteinkben és szenvedésünkben.”
Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték

Budakeszi Református templom

10–11

Benczúr László

Protestáns felfogásunk szerint
a templom – mint gyarló emberi alkotás
– nem lehet az Isten lakhelye és nem lehet az Istennel való közösség
megteremtöje, pusztán csak Krisztus
kegyelmi jelenlétének és a hitbeli
közösségének a színtere. Mindezt a
templomépítô Salamon király vallomása
is megerôsíti:
„De kinek van annyi ereje, hogy néki
templomot építsen? Hiszen az ég és az
egek egei sem tudják magukba fogadni
ôt! És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott
áldozhassanak néki.”
(2 Krón 2.5.)

Budapest, Kékgolyó u. Evangélikus Templom (Benczúr László-Budaházi Eszter)

12–13

Bodonyi Csaba DLA

A templomtér legyen egyszerre
szakrális, ugyanakkor barátságos,
szerethetô közösségi tér
mint az árpádkori templomok, hiszen
a szeretet a keresztény vallás
legfontosabb „alapköve”
ÓZD, GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM,
1996–2000
(Grigore Popescu ikonfestô
alkotásaival)

SAJÓPETRI, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM, 1993 (Feledy Gyula, Varga Éva, Szanyi Péter,
Kovács Keve János, Rácz Gábor képzômûvészeti alkotásaival)

14–15

Kápolna, Letenye,
Idôsek Otthona

Bolberitz Henrik

A mai elvilágiasodott korunkban, amikor
a fogyasztás vált az élet céljává,
a lélek gondozásának, az Istennel való
kapcsolatnak a kérdése már nem közügy.
Ezért a templomok építése sem az.
„Ne a testnek, hanem a lélek szerint
éljetek” írja Szent Pál.
Fogadjuk meg intô szavát, amíg nem késô.
Építsünk templomokat!

16–17

Börzsei Tamás

„Non est volentis, neque currentis,
sed miserentis dei.”
„Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut,
hanem a könyörülô Istené.”
Ottlik Géza
Iskola a határon

18–19

Brósz Csaba Botond

„Emberi méltóságod torz magatartás
lesz, ha nem dereng mögötte esendô
lényed alázatának öntudata;
alázatos magatartásod egy puhány
gyávaságának kinyomata lesz, ha nem
érzik e magatartás mögött emberi
rangod.”
Márai Sándor – Füves könyv
187 Az alázatról és a méltóságról
(részlet)

20–21

Bujdosó Ildikó

Egyetlen ismeret van, a többi csak
toldás: Alattad a föld, feletted az ég,
benned a létra.
Weöres Sándor
Szembe-fordított tükrök

HIROSHI SUGIMOTO,
Go’o sinto
szentély,
Naoshima, Japán

22–23

Dragonits Márta

„ha az Úr nem építi a házat,
hiába fárad az építô”
Zsolt 126 (127), 1.

Mátyás Templom altemploma

24–25

Duffek Tivadar

„Én csak kis fatornyú templom vagyok
nem csúcsíves dóm, égbeszökkenô,
a szellemóriások fénye rámragyok.
de szikra szunnyad bennem is: erô
S bár irigykedve holtig bámulom
a dómok súlyos, drága titkait,
az én szívem is álmok temploma
és Isten minden templomban lakik.”

Gödei Templom
GÖDEMESTERHÁZA
(ERDÉLY)

Reményik Sándor

26–27

Édes Zsuzsanna

Beke András

„mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelô vadállat, oly nyugodt”
(Pilinszky: Apokrif)
A szakralitás feszültség
a kétség és a hit,
a felfogható és átélhetô,
az emberi és isteni között

28–29

Ercsey Dominika

Török Bence

„Érezni, szagolni, tapintani, ízlelni, a sötétben álmodozni – nem elég nekünk. Látni
akarunk. De mennyi fényre van szüksége az
embernek, hogy élni tudjon, és mennyi sötétségre?”
Peter Zumthor

30–31

Földes László
Mórocz Tamás

Az volt a célunk, hogy építészeti és szellemi
értelemben súlyos épület jöjjön létre, olyan
épületegyüttes, amely fókuszpontja tud lenni
az új település résznek.
A lényeg a templom. Egyszerû, archetipikus;
méltóságteljesen emelkedik ki a kompozícióból. A templom kôvel burkolt, súlyos tömege
a földbôl „nôtt ki”. Abból a földbôl, amelyhez
ezután mindig is tartozni fog.

Nagykovácsi református templom,
pályázati terv

32–33

Gáva Attila

„Ami öröm csak van a világon,
Mind a mások boldogításának vágyából
fakad,
S ami szenvedés csak van a világon,
Mind a magunk boldogításának vágyából
fakad.”
Sántidéva
EMMAUS Nyíregyházi
Evangélikus Szeretetotthon
temploma

34–35

Gereben Gábor

„A tiszta alaprajzú zárt hasáb
tökéletesen engedi érvényesülni
a vakolattalan, rusztikus fugázatú
sóskúti mészkôfal fenséges
textúráját kívül-belül egyaránt. (…)
A Szentföldön, illetve a gótika
elôtti, román stílusú templomokban
tapasztalhatjuk meg azt az osztatlan
falmezô által sugárzott súlyos,
tiszta hûvösséget, derengést, ami
semmihez sem fogható szent
érzületet, áhítatot biztosít a belépô
számára.”
Isten a gépbôl („deus ex machina”)
Martinkó József

Kisboldogasszony templom
Szászberek, Terlanday Sándor tér

36–37

Golda János

„Az a tapasztalatom, hogy nem külön
van a szakralitás, hanem a profán
jelenségek mélyén rejtôzik.
Erôszakkal nem lehet kihámozni.
Váratlanul bukkan fel és tûnik tova,
ezért mindig ébernek kell lenni.”

Szegedi Piarista Templom
belsô nézete
„Felfelé irányuló tekintet”

38–39

Gutowski Róbert

„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki
és testi erôt, hogy közösségünket
és templomunkat a Te dicsôségedre
felépíthessük!”
(a pátyi katolikus közösség könyörgése, mely minden szentmisén és közösségi összejövetelen elhangzik)

Szent Imre
Templom, Plébánia
és Közösségi Ház
Páty

40–41

Hakkel Márton
„A pusztában kiáltó szava vagyok Tegyétek
egyenessé az Úr útját”
(Iz 40,3)

Holczer Veronika
...a földön járó a részletek szemléletében,
kutatásában, megtapasztalásában veszik el:
„Kôbe írt evangéliumi helyekkel, Szent Ligettel” találkozik

Kovács Zsófia
„...bár minden irányba tekintve kilátástalanság veszi körül az embert, a reményteli Üzenet mindig talál magának helyet”

Rigó Bálint
„Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy szent lige
tet csinálunk? Vagy egyházat úgy, hogy van meg
határozott helye, de mégsem zárt teljesen.”
42–43

Nyitott templom – Hakkel Márton, Holczer Veronika, Kovács Zsófia és Rigó Bálint építészhallgatók munkája. Az idézetek a közös gondolkodás során kerültek a felszínre.

Hámory Judit

Európa addig tart, ahol a hagyma
kupolás templomok kezdôdnek.
A Magyar falu szimbóluma iránytûje
a templom volt, Árpád korban, barokk
idôkben.
Folytatható-e ez a tradíció?
A templomépítés közakart, közáldozat,
mint ahogy az volt Újkigyoson is. A mai
formák talán azt tehetik hozzá, hogy
a templom az maradjon, ami mindig is
volt. Isten háza, a csend a fény
az áhitat a transzcendencia helye.

Templom-belsô
Újkígyós

44–45

Harsányi István

Versus Deum – versus populum
(a liturgia irányultságának kérdése)

„…a hívôknek az oltár köré gyülekezése
sokkal megfelelôbb, mint az, hogy kelet
felé forduljanak.”
Hässling 2000.
„Az igeliturgiának valóban hirdetô
és párbeszédes jellege van, melyhez
a megszólítás és a válasz hozzátartozik,
az eucharisztia liturgiájában azonban
a pap a népet átvezeti az imádságba, és
ezért a néppel együtt az Úr irányába
fordul.”
Joseph Ratzinger 2003.
„Sajnálatos lelki veszteség, ha a…közös
ima iránya, mely a felmagasztaltatott
és újra eljövendô Krisztus felé fordul,
teljességgel elûnik.”
Heinz
Építész és a pap feladata a liturgia
irányultságának megválasztásakor:
„…hogy a Krisztusra emlékezés legjobb
megvalósítását keressük.”
Joseph Ratzinger 2003.
46–47

Mátraverebély – Szentkút Nemzeti Kegyhely

Harsányiné Vladár Ágnes

„Csak egyet kérek az Úrtól,
egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján,
hogy láthassam az Úr gyönyörûségét,
és szemlélhessem templomát.
Mert sátrában rejt el engem
a balsoros idején,
hajlékának rejtekén ad búvóhelyet,
kôsziklára állít engem.”

Budapest
– pasaréti ferences templom

48–49

Hermán-Petô Ágnes

„A jel valami helyett áll, valamire utal,
ami nem ô maga, de amitôl a léte függ”
Umberto Eco
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Iványi Mónika

„Szeretve építeni a házat, mintha az lakna
majd benne, akit szeretsz.”
„Ha pedig szeretettel dolgoztok, önmagatokat összefûzitek önmagatokkal, egymással és
istennel.”

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia
konferenciaközpontjának
kápolnával összenyitható
konferencia termei

52–53

Jahoda Róbert

„…úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.”
Kosztolányi Dezsô
Hajnali részegség

Budapest,
a Galvani úti
egykori munkáslakótelep
római katolikus
kápolnája

54–55

Juhász István

A templom egy gyönyörû absztrakt fémhasáb az ég felé nézô hatalmas ablakkal
Beárad a fény, de a transzparens szerkezet teljes átláthatóságot nem
biztosít. Hasonlóan az Isten kegyelmébôl
ránk sugárzó égi világossághoz, amely
a Szentlélek munkálkodása révén jut el
a legbensônkig, de akitôl ered, annak
arcát földi ember nem láthatja. Létét,
fényességét csak megtapasztalhatjuk
és alázatosan, vagy sokszor lázongva
ellene, de azt befogadva követjük.

Budapesti Külsô Kelenföldi
Református egyházközösség
temploma

56–57

Kápolnás Gergely

„(...) kis jel (...) vízen úszó kápolna,
melyet (...) fiatalok és idôsek hegesztenek össze (...) hajóroncsokból (...)
zarándokhely ez, (...) de zarándokol
e kápolna maga is (...) Budapest egy
jeleként, és a hit jeleként (...)”

58–59

Kele Judit

„A fény kifejezô ereje az idôvel együtt
változik. Úgy vélem, hogy az építészet
anyagai nem merülnek ki a megérinthetô
fában vagy betonban, túl ezeken,
ide tartoznak a fény és a szél, amelyek
érzékeinkhez szólnak. …”
Ando Tadao, 1981

Lakótelepi plébániatemplom

60–61

Kemes Balázs

Hat templomtér mindegyikének külön belsô
világa van, a szakralitáson kívül az egymásra
utaltság is összeköti ôket. Létezésük egymástól függ, hiszen csak együtt alkotnak egy
testet, egy egészet.

62–63

Kerecsényi Zsuzsa

A legtökéletesebb kompozíciót és harmóniát az Isten alkotta természetben
lelhetjük.
Mi, „alkotó” emberek csak lehatároljuk
– picit hozzátéve magunkból – a csodálatos egészt.

Törökbálint - Dióskert

Zsennye:
alkotóház ablakából

64–65

Kiss Ágoston

Valkony Károly

Az új templom és közösségi ház földszintes
családi házas környezetben, Újszeged régi
és új beépítésû részének határán, forgalmas
út mentén épült fel. Elhelyezése kifejezi,
hogy a hívô ember szüntelen úton van Isten
felé.
„Nézd ez az Isten hajléka az emberek között!
Velük fog lakni és ôk az ô népe lesznek,
és maga Isten lesz velük. Letöröl szemükrôl
minden könnyet. Nem lesz többé halál,
sem gyász, sem jajgatás, sem veszôdség, mert
a régi világ elmúlt.”
Jel. 21. 3-4.

Kalkuttai Boldog Terézia
katolikus templom
és közösségi ház
Szeged, Fô fasor 101.
(Újszeged)

66–67

Kocsis József

Kocsis Barnabás

A torony monolit vasbeton szerkezetû, külsô
oldalán – a templommal megegyezô – dunabogdányi kôburkolatot kap, a „toronysisak”
tömör mészkô tömbbôl kialakított, minden oldalán kereszt alakban felhasított. A torony
belsejében fa szerkezetô szerelôszintek ill.
a harang alkalmi megközelítésére szolgáló
fa létra készül.
A kísérô épületek külsô nyílászáróira fa spalettákat terveztünk árnyékolás ill. vagyonvédelmi szempontból.

Szentendrei Evangélikus templom
és parókia
Szentendre, Bükkös part 2.

68–69

Korinek Judit

A templomszentelés 10. évfordulóján Gergó
András polgármester Juhász Gyula idézettel
köszöntötte az ünneplôket:
„Szép a munka, mely templomot épít,
És harangszót küld a magas égig,
Szép a munka, mely az Urat áldja,
És jutalmát csupán tôle várja.”

Szent Kereszt
Felmagasztalása
templom
Ikrény

70–71

Krizsán András

„Tudom, jelen vagy Istenem!
Figyellek szüntelen,
Adj jelt,
Közel vagyok egészen.
Már csak leheletnyi
Vékony fal lehet közöttünk
Hadd lépjek át!”

Evangélikus Hittudományi Egyetem kollégium
épülete

Dörgicsei ravatalozó

72–73

Leukó Edina

A valódi szakralitás soha nem a megoldottság
és a problémanélküliség nyelve. Régen sem
volt az. Mindig volt benne valami provokatív,
valami elbizonytalanító. Úgy hoz krízisbe,
hogy közben nem hagy magamra. De mégsem
helyettem válaszol.
(Varga Mátyás, OSB)

Jézus Színeváltozása Kápolna, Miskolc

74–75

Magyarics Zsolt

„jelen kápolnája”

Ahogy a jó költô túlhasznált
szavakból sosem hallott gondolat
láncokat fûzni képes, úgy feladatunk
építészként a szakrális teret és
annak liturgiai térelemeit minden
alkalommal újraálmodni, hogy egyazon gondolati háttér a legkülönbözôbb alakokat öltve újabb és újabb
élményként gyönyörködtessen.

2005 Exerciták
kolostora,
Maria-Puchheim,
Ausztria

„Jelenés-oltár” 2009
Maria Taferl, Ausztria

76–77

Major György

A földalatti, többszörös idôsíkokkal
és térformákkal értelmezhetô tér,
az egyházmûvészeti alkotások idôíve,
a tervezett tárgyi világ, a természetes és mesterséges fények együttese
hozza létre a liturgia, a közös és
az egyéni imádság, elmélkedés helyét
– az összetettség mögött felsejlô
bizonyosság egyszerûségét.

verbita kápolna (Budatétény, Szent Arnold Janssen zarándokház)

78–79

Maros Tamás

A kápolna a zajos gimnázium csendes
sarka. Az elvárásoknak megfelelôen
piarista egyszerûséggel készült.
Tere arányos.

Kápolna ,
Szeged Piarista gimnázium 2000

80–81

Mohos Annamária
Szabó Ádám

„Nincs Isten” – szól az ember a salakban –
„csak változó lét, mely körüllobog”.
És a változó rálép: „igazad van,
törpe, reszkess, én óriás vagyok!”
Weöres Sándor: A tipró talp

Krisztus Király emlékmû,
Lisszabon

82–83

Müller Ferenc

…és kilehelte lelkét.
Csend és döbbenet. Minden elveszett. Vége.
Valójában csak most kezdôdik…
Müller Ferenc és Szauer Tibor
Felsô-Krisztinavárosi
Keresztelô Szent János
Plébániatemplom

84–85

Nagy Tamás

A templom centrális tere a szentélyre, mint
középpontra szervezett. Mint ahogy a három
épületszárny veszi körbe az udvart, úgy öleli
körbe a karzat „U” alakú tere a szentélyt, az
épületegyüttes igazi középpontját. Az apszis
nem csak formájában különbözik a többi térelemtôl (az egyetlen íves forma az épületen),
de színvilágában is. A 63 színes üvegablak
rejtett üzenetet tartalmaz. Alexander Skrjabin, századvégi holland zeneszerzô kutatása
eredményeképpen, mely a zenei hangok és a
színek összefüggésére irányult, létrehozott
egy mátrixot, melyben minden hangnak egy
szín felel meg. Ezt a hang–szín kódot felhasználva az íves fal ablakaira a Kyrie eleison
könyörgésünk gregorián dallamát írtam fel.
Nem tervezett meglepetés: a színes üvegablakok akkor is világítanak, ha nem süt a nap
odakint.
A templom – talán sokaknak szokatlan, visszafogott színvilága ezt a kiemelést hívatott
erôsíteni, a napszaktól függôen fényárban
úszó vagy félhomályban derengô templom
térben mindig a figyelem középpontjában
marad az eucharisztia színtere.
A templom melletti kápolna szándékosan
egyszerûbb, áttetszô ablakaival a befelé
fordulást szerettem volna segíteni, remélhetôleg a csendes imádság helye lesz.
86–87

GödölLÔi Szentháromság
templom

Németh Ágnes

„De amíg azt hiszed, hogy dobog valahol
egy szív, mely érted dobog, bocsáss meg
az embereknek.”
Márai SándoR

a bÉke szigete – reményt és jövôt adok nektek
pályázat

megbújva – reményt és jövôt adok
nektek pályázat

ravatalozó terve Nagymarosra

88–89

O. Ecker Judit

Kövek: szürkék, feketék, zöldek, sápadtak,
színben játszók, lágyak, kemények,
formálhatók, formálhatatlanok.
Szabályos oszlopok, lépcsôsorok,
amfiteátrumok, szabálytalan, szertelen
sziklahalmazok.
Durva felületek és csiszoltak.
Álom vagy valóság? Mindegy: tér valamennyi.
Szakrális? Talán.

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI
FôISKOLA – KÁPOLNA – BUDAPEST 2005
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Pataricza Kristóf
Szederkényi Lukács
Ghyczy Dénes Emil

Gyorsan változó világunkban a szakralitás az állandóság, a szakrális tér
a megnyugvás. A természetes anyagok
között intuitívan bejutó fény pedig
az elmélyült gondolkodást serkentik.
Mindennél nagyobb szükség van ma
a világos, letisztult gondolatokra,
hogy megalkothassuk saját szûrônket,
amin keresztül befogadjuk a világot.

92–93

Pomozi István

„Van a mi szegény magyar népünknek
mûvészete, amely csak az övé, amelyet ô
alakított és formált… Az alap megvan,
csak építeni kell tudni reá.”
Kós Károly

94–95

Rainer Péter

A kerék használhatósága abból ered, hogy a
küllôk között és középen ûr van.
Az edény használhatóságát a benne lévô ûr
biztosítja.
A ház azért használható, mert a falak
között üresség van.
Ezért a dolgok formája az anyagból, lényege
az anyagtalanból származik.
Lao-Ce: Tao Te King XI.

A sopronbánfalvai Mária-Magdolna templom új oltára

96–97

Simon Beatrix

Nagy Gáspár
Legvégül
Testem legvégül földdé fogalmazódik
akár a lovaké
ideges vonatoké
csak a humusz száguldozik
csak a fô füstölög tovább
de koponyám kehely
egy madár ritka röptével
az égnek fölmutatja és
ketten várunk a harsonákig

Római Katolikus temetô – ravatalozó, Dör

98–99

Snopper Zsuzsa

„Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá
minden népet. Kereszteljétek meg ôket
az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.,
és tanítsátok meg ôket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam
nektek! És íme, én veletek vagyok minden
nap a világ végéig!”
Máté 28,19-20

Szent Mihály plébániatemplom, Kolozsvár

100–101

Szczuka Attila

„A mindenséggel mérd magad!”
József Attila:
Ars Poetica

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat
Hercegprímás utcai szakorvosi rendelôintézet

102–103

Szenes István

A harmonikus, bensôséget-otthonosságot
sugárzó tereket kedvelem. Alkotásaimban
kiegyensúlyozottságra törekszem, olyasmire,
amelyben az emberek pozitív jeleket kapnak,
felfedezik és érzik a környezet fontosságát és erejét. Egyszerûen jól érzik magukat
a terekben. Díszlettervezônek, grafikusnak
készültem, de hivatásomat találtam meg az építészetben – belsôépítészetben.
Bár természetemnél fogva vonzanak a lágy,
organikus, „vérbô” vonalak és formák, az
elmúlt évtizedek során kapott feladatok
racionálissá, visszafogottabbá tettek. Fegyelmezettebb, tudatosabb lettem és ez az
alkotásaimra is kisugárzik.
Fontos, hogy az ember tudja magát kívülrôl
szemlélni, kritizálni és megrendszabályozni.
Megtanultam, hogy úgy kell figyelembe venni a megbízók igényét, hogy az elképzelések
megvalósítása mellett kifejezôdjön a szakmai tudás és tervezôi egyéniség. Azok közé a
tervezôk közé tartozom, akik az alapoktól
kezdve, az építésszel együtt találom ki az
épületet, ezért számomra nem elválasztható
az exteriôr az enteriôrtôl. Az épület kívülbelül egy gondolatot kell, hogy sugározzon.
Harminc év szakmai múlt után elmondhatom,
hogy számomra a belsôépítészet nemcsak hivatás, de hobbi is, betölti az életemet.
104–105

EMMAUS Nyíregyházi Evangélikus Szeretetotthon temploma

Szigeti Gyula

nincs szöveg és portré !!!

Új Református Templom
Székesfehérvár

106–107

Szilágyi Szabolcs

„Egy ép templom olyan, mint az élô nyelv:
tisztán és világosan fejezi ki magát.
A rom-templom: dadogás. Nyelv-felejtés.
Múlt-felejtés, a történelem elárulása.”
Csoóri Sándor

SÂntimbru (Marosszentimre)
(1238-

108–109

)

Tar Mihály

„Célom volt, hogy ez az új templom úgy
illeszkedjen a magyar tájba, mintha
mindig is itt állt volna, a kis emlékpark
mellett. Minél zavarosabb a kor, melyben élünk, annál régebbi korokba kell
követendô tiszta példákért visszanyúlnunk, ilyenek voltak számomra a román
kori templomok, melyek térszervezését
a mai kor egyházának elvárásaival kellet kiegészíteni. Az ehhez felhasznált
szerkezeteknek és anyagoknak – ugyancsak a hagyományokat követve – az
adott kor lehetô legjobbjainak, így a
legidôtállóbbaknak kell lenniük.”

Szent Imre római katolikus templom,
Csengele

110–111

Tihanyi Judit

Halmos György

Az értelmesek pedig fénylenek, mint
az égnek fényessége; és a kik sokakat
az igazságra visznek, miként a csillagok,
örökkön örökké.
(Dániel, 12.3)

Ökumenikus protestáns
templom, Erdôkertes, 2006

112–113

Toroczkay Ilona

Templom a lelkünk, ha Isten benne lakik.
Ki-ki egy életen át építi lelki kápolnáját,
katedrálisát.
Mi a ma emberének fogyóhold-hitét sugárzó
jelekkel világíthatjuk be.– Talán így is lehet
a belsôt építeni.

114–115

Török Ferenc DLA

Elsôsorban morális válságot élek meg
Magyarországon. Ezzel nyilván összefügg az utóbbi fél évszázad történelme.
A tradíciók, belsô hitek iszonyatos
hiányát sokkal súlyosabbnak érzem, mint
bármilyen gazdasági vagy egyéb válságot.
Révfülöp 1981

Felsôpakony belsô

116–117

Varga Piroska

Bensôséges, a tér- fény- használatán túl új
szakrális dimenziók nyílnak meg, az idô elveszik. Elmélyülés, az elcsendesedés pillanata.
A fény, tudományosan leírható anyag, mégis megfoghatattlan, a teremtett világ egyik
legnagyszerûbb titka.
A fény létfeltétel és egyben a mıvészetek
egyik legfontosabb eszköze. Egy varázslat.
Az építészet állandó kihívása.

(Az elsô fotót Macedoniába
készítettem Ohrid környéki
kis templomban, 2005-ben
A fotósorozat egy kortárs kápolna
szentélyének a megvilágításának
makettjének a képei.)

118–119

Vukoszávlyev Zorán

„Milyen tágas! – szólal meg Andrej, és
félénkségén erôt véve, átlépi a küszöböt.
Hozzászokva a sötétséghez, a kongó kôlapokon lassan a székesegyház közepére
megy…
… A vén Görög megint felsóhajt, felnéz
a keskeny, világos ablakokra, rácsap
az érdes falra, és panaszosan azt mondja:
– Igen világos van itt. Meg szûk a templom!”
Andrej Tarkovszkij: Az ikonfestô

120–121

TADAO ANDO, Fény temploma, Ibaraki, Japán
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