
z épületegyüttes három eleme – templom, pa-
rókia és közösségi ház – egy szabályos, négy-

zetes udvart vesz körül. Az udvar hamarosan kert
lesz, fákkal, virágokkal, középen kúttal. Mint régen
a kolostorkertekben. Mert hát, innen a minta. A kü-
lönbség az, hogy ez a kert a negyedik oldalán nyitott
– egy áttört kerítés határolja csupán –, ami fontos
üzenet a világnak: gyertek, nyitva vagyunk, be lehet
jönni! Ha majd egyszer a park is elkészül – elképze-
lések vannak már – a kút vize egy vékony éren át ki-
folyik a parkba, ott kis tóvá duzzad, erôsítve az elôb-

bi gondolatot: a kapcsolat a belsô és külsô világ kö-
zött igen fontos.

Az együttes közlekedôrendszere képletszerû: az
udvart kísérik az üvegezett folyosók – mint régen a
kerengô – a közösségi háznál tartózkodóvá széle-
sedve. Erre az „U” alakú rendszerre fûztük fel az
egyes funkciókat: a parókia lakóegységeit, irodáit, a
közösségi ház tereit, összejöveteli helyiségeit, illet-
ve a templom terét.

A templom centrális tere a szentélyre mint kö-
zéppontra szervezett. Ahogy a három épületszárny

50

ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG

A

A gödöllôi Szentháromság
római katolikus templom

Fotó: Turai Tamás



51

körülfogja az udvart, úgy öleli körbe a karzat U ala-
kú tere a szentélyt, az épületegyüttes igazi közép-
pontját. Az apszis nemcsak formájában különbö-
zik a többi térelemtôl (az egyetlen íves forma az
épületen), de színvilágában is. A hatvanhárom szí-
nes üvegablak rejtett üzenetet tartalmaz. Alexan-
der Skrjabin század végi holland zeneszerzô – a
zenei hangok és a színek összefüggésére irányu-
ló kutatásai eredményeképpen – létrehozott egy
mátrixot, amelyben minden hangnak egy szín felel

meg. Ezt a hang-szín kódot felhasználva az íves
fal ablakaira a Kyrie eleison könyörgésünk grego-
rián dallamát írtam fel. Nem tervezett meglepe-
tés: a színes üvegablakok akkor is világítanak, ha
nem süt a nap odakint.

A templom talán sokaknak szokatlan, visszafo-
gott színvilága ezt a kiemelést hívatott erôsíteni: a
napszaktól függôen fényárban úszó vagy félhomály-
ban derengô templomtérben mindig a figyelem kö-
zéppontjában marad az eucharisztia színtere.

A templom melletti kápolna szándékosan egy-
szerûbb, áttetszô ablakaival a befelé fordulást sze-
rettem volna segíteni, remélhetôleg a csendes
imádság helye lesz.

A XX. század modern templomépítészetében di-
vat volt torony nélküli templomot építeni. Úgy gon-
dolom, a templomnak jelnek kell lenni a XXI. század
eleji Magyarországon, a szinte missziós területté
váló Európában. Bízom benne, hogy a gödöllôi
Szentháromság-templom hétszintes tornya nem a
hivalkodás, hanem a jelenlét szimbóluma.

Az épületegyüttes szerkezeteirôl, anyagairól pár
szót. A teherhordó szerkezet 38-as Porotherm fa-
lazat, monolit vasbeton oszlop és gerenda erôsítés-
sel; a belsô udvart körülvevô folyosó külsô oldalát
monolit vasbeton pillérsor határolja.

A födémek alul-felül sík monolit vasbeton födé-
mek, a lépcsôk szintén helyszínen zsaluzott vasbe-



ton szerkezetek. Az alapozás beton sávalap, a pillé-
reknél pontalap.

A téglaburkolat 12, illetve 25 cm vastag mezôtú-
ri tégla, falazás elôtt hidrofobizálva.

A fedés kettôs állókorcos vörösrézlemez-fedés.
Az ablakok és az üvegfalak borovi fenyôbôl ké-

szültek, az ajtók vörösfenyôbôl.
A belsô ajtók natúr vörösfenyô tokkal, HPL minô-

ségû laminált ajtólappal, rozsdamentes acél vasala-
tokkal és kilinccsel készültek.

A fafelületek (ajtók, ablakok és látszó ácsszer-
kezetek) MILESI lazúros pácot és lakkot kaptak.

A hidegburkolatok horvát kemény mészkôbôl ké-
szültek.

KIVITELEZÔI GONDOLATOK

2004 januárjában felkérést kaptunk a Szenthá-
romság-templom Plébániaépület kivitelezésének
megpályázására. Az Épkomplex Kft. ügyvezetôje,
Molnár József nagy örömmel fogadta a lehetôsé-
get. A megrendelô szempontjából legkedvezôbb
ajánlatot adtuk le, így nyertük el a munkát. Egy-
részt az építész, Nagy Tamás személye volt von-
zó, akinek tervei alapján és tervezôi mûvezetésé-
vel az elôzô években a mi kivitelezésünkkel való-

sult meg az Aszódi Evangélikus Gimnázium tetô-
tér-beépítése, majd új, ellipszis alaprajzú kollégi-
uma. Számunkra megtiszteltetés egy ilyen kifor-
rott és letisztult stílusú mûvész álmainak megva-
lósítása, másrészt a feladat nagyága és minôsé-
ge is imponált: lakóparkot és bevásárlóközpontot
sokat és sokan építenek, de templomot keveset
és kevesen.

Amikor 2004 tavaszán munkatársaimmal el-
kezdtük a Szentháromság-templom plébániaszár-
nya sarokpontjainak kitûzését, nem gondoltuk vol-
na, hogy rövid 40 hónap múlva a templom szentelé-
sével átadásra kerül az egész komplexum. 

A szerkezet építésével párhuzamosan kellett ké-
szíteni a külsô téglaburkolatot és az udvari homlok-
zatot alkotó burkolótéglából falazott pillérsort is, hi-
szen ezen nyugszik a tetôszerkezet talpszelemene.
Minden egyes (egy tégla széles) pillér fejezete egy-
egy tôcsavart rejt. 

A pinceszinti helyiségek szellôztetésére rejtett
csatornákat készítettünk a körítô falazatba. A leve-
gô kivezetését a lyukacsos burkolótéglák élére állí-
tásával oldottuk meg – elkerülve a fém vagy mû-
anyag szellôzôrácsok megjelenését a homlokzaton.

A második ütemben megvalósult közösségi ház
szerkezete és külsô megjelenése is hasonló a plé-
bánia épületéhez, itt azonban az udvarral határos
pillérsor két szint magasan, közbensô rögzítés nél-
kül készült. Az építés közben természetesen ideig-
lenesen merevítettük. A záró vasbeton födém he-
lyett az ácsszerkezet részben látszó szarufákkal és
deszkázattal zárja az épület tetejét.

Az alagsorba tervezett urnatemetôt lezáró –
acélpálcákra fûzött, több száz fakockából álló – tö-
mör ajtó súlyossága nemcsak fizikai értelemben
érezhetô, de az utcai homlokzat téglarácsokkal ta-
kart ablakainak fényjátéka ellensúlyozza ezt a ko-
morságot (már reménységet ébreszthet az eltávo-
zottakra emlékezôk szívében).
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Fotó: Hajdú József

A templom építése különösen izgalmas feladat
volt. Egyrészt a funkció, másrészt a külsô és belsô
tér harmóniája inspirált bennünket. Az építkezés
legérdekesebb és egyben leglátványosabb része a
templom délkeleti homlokzatát alkotó – mindössze
fél tégla széles és egy tégla vastag keresztmetsze-
tû burkolótéglából falazott – 53 pilon sora, amely
folytatódik a torony felsô hat szintjén is. A 14 méter
magas pilléreket nem támasztja meg födémszerke-
zet, csak az udvari vasbeton pillérekre konzolosan
függesztett gerendákhoz acéltárcsákkal rögzítettek.

Az asztalosoknak sem volt kis feladat az öt szin-
ten végigfutó 53 pillér közé szabni az ablakokat
úgy, hogy a téglapilonok között kívülrôl ne látszódja-
nak a nyílászárók tokszerkezetei. Csak a tégla és az
üveg látszik a homlokzaton.

A kápolna rész utcai homlokzatán látható, 15
cm-es nyílástávolságokkal falazott, fél tégla széles
pillérekbôl álló rácsfal ismétlôdik a torony délkeleti
oldalán, ahogyan a sekrestye lôrésszerû ablakainak
látványa a torony északnyugati oldalának harang-
szintjén és a szentély apszisán is.

A tetôszerkezet ragasztott fagerendákból csavaros
rögzítéssel összeállított, rácsos fôtartókra támaszko-
dó szelemensorral, 20 cm magas fenyô szarufákból
készült, a szarufák tetején dupla deszkázattal. 

A sûrûn tagolt felületek orgonasípokra emlékez-
tetnek. Festôi látványt nyújtanak a belsô falakra ve-
tôdô fény-árnyék rajzolatok, amit a sok keskeny ab-
laknak köszönhetünk.

Számomra az épület megjelenése zene és költé-
szet – téglából, fából és üvegbôl (némi vas, beton,
kô és réz felhasználásával).

Nem lett hiábavaló a sok száz itt dolgozó ember
fáradozása – nagy öröm volt számunkra e nemes
feladat megvalósítása.

Építész tervezô: Nagy Tamás. Építész munkatár-
sak: Lévai Tamás, Bujdosó Ildikó. Bútortervek: Me-
ditz Anna. Statika: Kovács István. Gépészet: Suri
Ilona, Balla Júlia. Elektromos tervezô: Sápi József. 

Kivitelezô: ÉPKOMPLEX Kft., Gödöllô, felelôs
mûszaki vezetô: Barta József. Bútorasztalos: Mó-
dos Imre, Beled.
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