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Négy európai fôváros – Bécs, párizs, LisszaBoN és 

BrüsszeL utáN 2007. évBeN Budapest is csatLako-

zott a városmisszió programhoz. 

eNNek kapcsáN az  iNcoroNata, a mátyás-tempLom 

kuLturáLis közpoNtja meghirdette a szakráLis 

mûvészetek hetét azzaL a száNdékkaL, hogy 

Budapest  egyházmûvészete révéN is kapcsoLódjék 

ehhez a Nemzetközi  reNdezvéNysorozathoz.

feLkérte a Budapesti építész kamarát, kapcsoLód-

joN Be a programokBa.

a magyar építész kamara BeLsôépítészeti tagoza-

ta a feLkérésre szakmai koNfereNciát szervezett, 

ahoL mai aLkotásokoN keresztüL mutatja Be 

a magyar szakráLis építészetet. építészek, BeLsô-

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-

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 éLet-

fuNkciókat szoLgáLják. a miNdeNNapokoN túL a 

LeLki – szakráLis goNdoLatokat is képesek eLiNdíta-

Ni, teret adva azokNak. a tér-kapcsoLatok eLreNde-

zése, a haNgsúLyok eLheLyezése, a féNy és árNyékhatások játéka, 

miNd miNd hozzájáruLNak LeLki éLetüNk teLjességéhez. így váLhat 

szakráLis térré egy szoBa, téLikert vagy akár a koNyha is, jeLkép 

meNteseN, csupáN a tér-kiaLakítás eszközreNdszeréveL.

a koNfereNciához kapcsoLódva jeLeNteti meg a magyar építész 

kamara BeLsôépítészeti tagozata a „ma tempLoma – képek, féNyek, 

goNdoLatok” címû kiadváNyt, meLy a teLjesség igéNye NéLküL Nyújt 

keresztmetszetet a mai szakráLis építészet heLyzetérôL, heLyet 

ad az aLkotók számára foNtos terek Bemutatására, kiegészítve 

egy–egy goNdoLattaL.

a kiadváNyBaN megjeLeNNek az egyetemi haLLgatók muNkái is, me-

Lyet a szakráLis mûvészetek hete kereteiN BeLüL kiírt „reméNyt és 

jövôt adok Nektek” páLyázatra készítettek.

Budapest, 2007. szeptemBer 5.

 o. ecker judit dragoNits márta

 a mék BeLsôépítészeti  a mék BeLsôépítészeti

 tagozatáNak eLNöke  tagozatáNak vezetôségi tagja
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Ágoston István

�–7

a Nap már LemeNôféLBeN, mikor faLi-

karok 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.

a tégLa törtéNete közös az emBeri 

kuLtúrávaL és a keresztéNy tempLom-

építészet számára küLöNöseN foNtos 

Lehet ezt eseteNkéNt a cserepekre 

is feLírták: „az éN aLapaNyagomBóL 

gyúrt az aLkotó téged is”.

Krahling János

Budaörsi evaNgéLikus tempLom

Budaörs, szaBadság u. 75.



Balázs Mihály DLA

�–9

„...a profáN és a szakráLis közti határt  

– szívéBeN – ki-ki máshoL húzza meg.  

szeNt fereNc vaLahoL a kozmosz határáN.” 

piLiNszky jáNos



Basa Péter

10–11

„…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, tetteiNk-

BeN és szeNvedésüNkBeN.”

hermaNN hesse: az üveggyöNgyjáték

Budakeszi református tempLom



Benczúr László

1�–13

protestáNs feLfogásuNk szeriNt  

a tempLom – miNt gyarLó emBeri aLkotás 

– Nem Lehet az isteN LakheLye és Nem Le-

het 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 aka-

rok építeNi? csak azért teszem, hogy ott 

áLdozhassaNak Néki.”  

(2 króN 2.5.)

Budapest, kékgoLyó u. evaNgéLikus tempLom (BeNczúr LászLó-Budaházi eszter)



Bodonyi Csaba DLA

1�–15

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)



Bolberitz Henrik

1�–17

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!

kápoLNa, LeteNye, 

idôsek otthoNa



Börzsei Tamás

1�–19

„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 



Brósz Csaba Botond

�0–�1

„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)



Bujdosó Ildikó

��–�3

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



Dragonits Márta

��–�5

„ha az úr Nem építi a házat, 

hiáBa fárad az építô”

                              

  zsoLt 126 (127), 1.

mátyás tempLom aLtempLoma



Duffek Tivadar

��–�7

„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.”

 

reméNyik sáNdor

gödei tempLom

gödemesterháza

(erdéLy)



Édes Zsuzsanna 

��–�9

„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

Beke András



Ercsey Dominika

30–31

„érezNi, szagoLNi, tapiNtaNi, ízLeLNi, a sö-

tétBeN áLmodozNi – Nem eLég NeküNk. LátNi 

akaruNk. de meNNyi féNyre vaN szüksége az 

emBerNek, hogy éLNi tudjoN, és meNNyi sötét-

ségre?” 

peter zumthor

Török Bence



Földes László
Mórocz Tamás

3�–33

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 kompozíció-

BóL. a tempLom kôveL BurkoLt, súLyos tömege 

a föLdBôL „Nôtt ki”. aBBóL a föLdBôL, ameLyhez 

ezutáN miNdig is tartozNi fog.

Nagykovácsi református tempLom, 

páLyázati terv



Gáva Attila

3�–35

„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



Gereben Gábor

3�–37

„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



Golda János

3�–39

„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”



Gutowski Róbert

�0–�1

„uruNk! kérüNk, adj tehetséget, LeLki 

és testi erôt, hogy közösségüNket 

és tempLomuNkat a te dicsôségedre 

feLépíthessük!”

(a pátyi katoLikus közösség köNyörgé-

se, meLy miNdeN szeNtmiséN és közös-

ségi összejöveteLeN eLhaNgzik)

szeNt imre 

tempLom, pLéBáNia 

és közösségi ház

 páty
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Rigó Bálint

„mi LeNNe, ha azt moNdaNáNk, hogy szeNt Lige-

tet csiNáLuNk? vagy egyházat úgy, hogy vaN meg-

határozott heLye, de mégsem zárt teLjeseN.”

Kovács Zsófia

„...Bár miNdeN iráNyBa tekiNtve kiLátástaLaN-

ság veszi körüL az emBert, a reméNyteLi üze-

Net miNdig taLáL magáNak heLyet”

Hakkel Márton

„a pusztáBaN kiáLtó szava vagyok tegyétek 

egyeNessé az úr útját” 

(iz 40,3)

Nyitott tempLom – hakkeL mártoN, hoLczer veroNika, kovács zsófia és rigó BáLiNt épí-

tészhaLLgatók muNkája. az idézetek a közös goNdoLkodás soráN kerüLtek a feLszíNre.

Holczer Veronika
...a föLdöN járó a részLetek szemLéLetéBeN, 

kutatásáBaN, megtapasztaLásáBaN veszik eL: 

„kôBe írt evaNgéLiumi heLyekkeL, szeNt Liget-

teL” taLáLkozik 



Hámory Judit

��–�5

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



Harsányi István

��–�7

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.

mátravereBéLy – szeNtkút Nemzeti kegyheLy



Harsányiné Vladár Ágnes

��–�9

„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



Hermán-Petô Ágnes

50–51

„a jeL vaLami heLyett áLL, vaLamire utaL, 

ami Nem ô maga, de amitôL a Léte függ”

                                            

    umBerto eco



Iványi Mónika

5�–53

„szeretve építeNi a házat, miNtha az LakNa 

majd BeNNe, akit szeretsz.”

„ha pedig szeretetteL doLgoztok, öNmagato-

kat összefûzitek öNmagatokkaL, egymássaL és 

isteNNeL.” magyar katoLikus püspöki 

koNfereNcia 

koNfereNciaközpoNtjáNak 

kápoLNávaL összeNyitható 

koNfereNcia termei



Jahoda Róbert

5�–55

„…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 muNkás-

LakóteLep  

római katoLikus  

kápoLNája 



Juhász István

5�–57

a tempLom egy gyöNyörû aBsztrakt fém-

hasáB az ég feLé Nézô hataLmas aBLakkaL 

Beárad a féNy, de a traNszpareNs szerke-

zet 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



Kápolnás Gergely

5�–59

„(...) kis jeL (...) vízeN úszó kápoLNa, 

meLyet (...) fiataLok és idôsek hegesz-

teNek össze (...) hajóroNcsokBóL (...) 

zaráNdokheLy ez, (...) de zaráNdokoL 

e kápoLNa maga is (...) Budapest egy 

jeLekéNt, és a hit jeLekéNt (...)”



Kele Judit

�0–�1

„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



Kemes Balázs
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hat tempLomtér miNdegyikéNek küLöN BeLsô 

viLága vaN, a szakraLitásoN kívüL az egymásra 

utaLtság is összeköti ôket. Létezésük egymás-

tóL függ, hiszeN csak együtt aLkotNak egy 

testet, egy egészet.



Kerecsényi Zsuzsa
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a LegtökéLeteseBB kompozíciót és har-

móNiát az isteN aLkotta természetBeN 

LeLhetjük.  

mi, „aLkotó” emBerek csak LehatároLjuk 

– picit hozzátéve maguNkBóL – a csodá-

Latos egészt.

törökBáLiNt - dióskert

zseNNye:

aLkotóház aBLakáBóL



��–�7

Kiss Ágoston

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)

Valkony Károly



Kocsis József

��–�9

a toroNy moNoLit vasBetoN szerkezetû, küLsô 

oLdaLáN – a tempLommaL megegyezô – duNa-

BogdáNyi kôBurkoLatot kap, a „toroNysisak” 

tömör mészkô tömBBôL kiaLakított, miNdeN oL-

daLáN kereszt aLakBaN feLhasított. a toroNy 

BeLsejéBeN fa szerkezetô szereLôsziNtek iLL. 

a haraNg aLkaLmi megközeLítésére szoLgáLó 

fa Létra készüL.

a kísérô épüLetek küLsô NyíLászáróira fa spa-

Lettákat terveztüNk árNyékoLás iLL. vagyoN-

védeLmi szempoNtBóL.

Kocsis Barnabás

szeNteNdrei evaNgéLikus tempLom

és parókia

szeNteNdre, Bükkös part 2.



Korinek Judit

70–71

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



Krizsán András

7�–73

„tudom, jeLeN vagy isteNem!

figyeLLek szüNteLeN,

adj jeLt,

közeL vagyok egészeN.

már csak LeheLetNyi 

vékoNy faL Lehet közöttüNk

hadd Lépjek át!” 

dörgicsei ravataLozó

evaNgéLikus hittudomáNyi egyetem koLLégium 

épüLete



Leukó Edina

7�–75

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



Magyarics Zsolt

7�–77

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 egy-

azoN goNdoLati háttér a LegküLöN-

BözôBB aLakokat öLtve újaBB és újaBB 

éLméNykéNt gyöNyörködtesseN.

„jeLeN kápoLNája” 

2005 exerciták 

koLostora, 

maria-puchheim, 

ausztria

„jeLeNés-oLtár” 2009 

maria taferL, ausztria



Major György

7�–79

a föLdaLatti, töBBszörös idôsíkokkaL 

és térformákkaL érteLmezhetô tér, 

az egyházmûvészeti aLkotások idôíve, 

a tervezett tárgyi viLág, a természe-

tes 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)



Maros Tamás

�0–�1

a kápoLNa a zajos gimNázium cseNdes 

sarka. az eLvárásokNak megfeLeLôeN 

piarista egyszerûséggeL készüLt. 

tere aráNyos.

kápoLNa , 

szeged piarista gimNázium 2000
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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



Müller Ferenc

��–�5

…és kiLeheLte LeLkét.

cseNd és döBBeNet. miNdeN eLveszett. vége.

vaLójáBaN csak most kezdôdik…

müLLer fereNc és szauer tiBor

feLsô-krisztiNavárosi 

kereszteLô szeNt jáNos 

pLéBáNiatempLom



Nagy Tamás

��–�7

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 tére-

LemtôL (az egyetLeN íves forma az épüLeteN), 

de szíNviLágáBaN is. a 63 szíNes üvegaBLak 

rejtett üzeNetet tartaLmaz. aLexaNder skrja-

BiN, 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 feLhasz-

NáLva az íves faL aBLakaira a kyrie eLeisoN 

köNyörgésüNk gregoriáN daLLamát írtam feL. 

Nem tervezett megLepetés: a szíNes üvegaB-

Lakok akkor is viLágítaNak, ha Nem süt a Nap 

odakiNt. 

a tempLom – taLáN sokakNak szokatLaN, vis-

szafogott 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, reméL-

hetôLeg a cseNdes imádság heLye Lesz.

gödöLLôi szeNtháromság 

tempLom



Németh Ágnes

��–�9

„de amíg azt hiszed, hogy doBog vaLahoL 

egy szív, meLy érted doBog, Bocsáss meg 

az emBerekNek.”   

márai sáNdor

megBújva – reméNyt és jövôt adok 

Nektek páLyázat

ravataLozó terve Nagymarosra

a Béke szigete – reméNyt és jövôt adok Nektek 

páLyázat



90–91

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



9�–93

Pataricza Kristóf
Szederkényi Lukács
Ghyczy Dénes Emil

gyorsaN váLtozó viLáguNkBaN a szakraLi-

tás 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.



Pomozi István

9�–95

„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



Rainer Péter

9�–97

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



Simon Beatrix

9�–99

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



Snopper Zsuzsa

100–101

„meNjetek tehát, és tegyetek taNítváNNyá 

miNdeN Népet. kereszteLjétek meg ôket 

az atya a fiú és a szeNtLéLek NevéBeN., 

és taNítsátok meg ôket arra, hogy meg-

tartsák miNdazt, amit paraNcsoLtam 

Nektek! és íme, éN veLetek vagyok miNdeN 

Nap a viLág végéig!”

máté 28,19-20

szeNt miháLy pLéBáNiatempLom, koLozsvár



Szczuka Attila

10�–103

„a miNdeNséggeL mérd magad!”

józsef attiLa: 

ars poetica

BeLváros-Lipótváros egészségügyi szoLgáLat

hercegprímás utcai szakorvosi reNdeLôiNtézet 



Szenes István

10�–105

a harmoNikus, BeNsôséget-otthoNosságot 

sugárzó tereket kedveLem. aLkotásaimBaN 

kiegyeNsúLyozottságra törekszem, oLyasmire, 

ameLyBeN az emBerek pozitív jeLeket kapNak, 

feLfedezik és érzik a körNyezet foNtossá-

gát és erejét. egyszerûeN jóL érzik magukat 

a terekBeN. díszLettervezôNek, grafikusNak 

készüLtem, de hivatásomat taLáLtam meg az épí-

tészetBeN – BeLsôépítészetBeN.

Bár természetemNéL fogva voNzaNak a Lágy, 

orgaNikus, „vérBô” voNaLak és formák, az 

eLmúLt évtizedek soráN kapott feLadatok 

racioNáLissá, visszafogottaBBá tettek. fe-

gyeLmezetteBB, tudatosaBB Lettem és ez az 

aLkotásaimra is kisugárzik. 

foNtos, hogy az emBer tudja magát kívüLrôL 

szemLéLNi, kritizáLNi és megreNdszaBáLyozNi. 

megtaNuLtam, hogy úgy keLL figyeLemBe veN-

Ni a megBízók igéNyét, hogy az eLképzeLések 

megvaLósítása meLLett kifejezôdjöN a szak-

mai 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 kívüL-

BeLüL egy goNdoLatot keLL, hogy sugározzoN.

harmiNc év szakmai múLt utáN eLmoNdhatom, 

hogy számomra a BeLsôépítészet Nemcsak hi-

vatás, de hoBBi is, BetöLti az éLetemet.

emmaus Nyíregyházi evaNgéLikus szeretetotthoN tempLoma



Szigeti Gyula

10�–107

NiNcs szöveg és portré !!!

új református tempLom 

székesfehérvár



Szilágyi Szabolcs

10�–109

„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-       )



Tar Mihály

110–111

„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, meLy-

BeN éLüNk, aNNáL régeBBi korokBa keLL 

követeNdô tiszta péLdákért visszaNyúL-

NuNk, iLyeNek voLtak számomra a romáN 

kori tempLomok, meLyek térszervezését 

a mai kor egyházáNak eLvárásaivaL keL-

Let kiegészíteNi. az ehhez feLhaszNáLt 

szerkezetekNek és aNyagokNak – ugyaN-

csak a hagyomáNyokat követve – az 

adott kor Lehetô LegjoBBjaiNak, így a 

LegidôtáLLóBBakNak keLL LeNNiük.”

szeNt imre római katoLikus tempLom, 

cseNgeLe



Tihanyi Judit 

11�–113

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

Halmos György



Toroczkay Ilona

11�–115

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.



Török Ferenc DLA

11�–117

eLsôsorBaN moráLis váLságot éLek meg 

magyarországoN. ezzeL NyiLváN össze-

függ az utóBBi féL évszázad törtéNeLme. 

a tradíciók, BeLsô hitek iszoNyatos 

hiáNyát sokkaL súLyosaBBNak érzem, miNt 

BármiLyeN gazdasági vagy egyéB váLságot.

feLsôpakoNy BeLsô

révfüLöp 1981



Varga Piroska

11�–119

BeNsôséges, a tér-  féNy- haszNáLatáN túL új 

szakráLis dimeNziók NyíLNak meg, az idô eLve-

szik. eLméLyüLés, az eLcseNdesedés piLLaNata.

a féNy, tudomáNyosaN Leírható aNyag, még-

is megfoghatattLaN, a teremtett viLág egyik 

LegNagyszerûBB titka. 

a féNy LétfeLtéteL és egyBeN a mivészetek 

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.)



Vukoszávlyev Zorán

1�0–1�1

„miLyeN tágas! – szóLaL meg aNdrej, és 

féLéNkségéN erôt véve, átLépi a küszöBöt. 

hozzászokva a sötétséghez, a koNgó kô-

LapokoN 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 temp-

Lom!”

aNdrej tarkovszkij: az ikoNfestô

tadao aNdo, féNy tempLoma, iBaraki, japáN
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