Szeretem,
Uram,
lakóházadat,
dicsőségednek
otthonát.
[Zsolt 25.]
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„Budapest Székes
főváros törvényhatósá
gi bizottsága az 1936.
évi április hó 1-jén kelt
határozatával hoz
zájárult ahhoz, hogy
a Székesfőváros kegy
urasága alá tarto
zó budapest-kelenföldi
római katolikus plébá
niatemplom a ciszter
ci rendi gimnázium és
rendház között Wälder
Gyula műépítész,
műegyeteni tanár tervei
szerint megépítessék”.

Az alapkő elhelyzése
1936. november 8-án
történt, az Árpádházi Szent Imre herceg tiszteletére emelt
Isten házát két évvel később, 1938. november
6-án Serédi Jusztinián
hercegprímás szentelte fel. A tervezés folyamatát Pázmándy István
műegyemi adjunktus segítette, a kivitelezésért
a Paulheim–Weninger–
Radó-cég vállalt felelősséget. Az épület 51,65 m
hosszú, legnagyobb szélessége 30,4 m, magassága a hajó padlószintjétől
53,03 m, hasznos alapterülete 1403,2 m2 .

A háromhajós, bazilikális, kóruskarzattal,
egyenes záródású szentéllyel, kétoldalt kápolnasorral és sekrestyével épített istenháza
ékessége kétségtelenül a főhomlokzat műkő
pillérekkel tagolt, háromosztású főbejárata.

A timpanonnal lezárt egység a hangsúlyosan díszes, míves mesterségek találkozása, az
aprólékos műkő faragványok és kovácsoltvas boltívek összhangjával. E félkör alakú rácsok középen a magyar, a nyugati kapu felett
a székesfőváros egykori címerét, a keleti be-

járat felett pedig a rend jelképét hordozzák.
A gazdag ornamentikával formált alakzat ritmusában azonos a gimnázium portáljával, ott
kővázák, itt a ciszterci alapító férfiak szobrai
állnak az erkély peremén.

Wälder Gyula
(Szombathely, 1884–
Budapest, 1944) a ciszterci rend Villányi úti
épületegyüttesének
tervezője. Különös
érdeklődéssel fordult a barokk formavilága felé, többek
között Eger, Miskolc,
Balassagyarmat és
Gyöngyös városa,
Pesten a Madách téri
bérházak városképet
alakító tömbje őrzi
keze nyomát.
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A Strobl Alajos-tanítvány Markup állatportréi, mellszobrai, köztéri művei korának jelentős alkotásai. Legismertebb munkája az Országház főbejáratánál pihenő két kőoroszlán. Damkó szintén Strobl-növendék, majd a párizsi Julian Akadémia hallgatója. Naturalista stílusú, allegorikus
szobrai – többek között – a Parlament, a Mezőgazdasági Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria,
a Széchenyi fürdő épületén is láthatók), köztereinken több emlékműve áll. II. Szilveszter pápa
római síremléke szintén az ő keze nyomát viseli.

A timpanon domborműves díszítése a Szűzanyát ábrázolja – karján a gyermek Jézussal, fején korona, kezében jogar, az újszülött kezében
országalma, vagyis valamennyi uralkodói jelvény. Oldalán Árpád-házi szentek és a kereszténység magyarországi kezdeteinek alakítói: így
például Szent István a Szent Koronával, Szent László az alabárddal, Szent Erzsébet a rózsákkal, Szent Imre a liliommal, valamint Kapisztrán
Szent János ferences a pápától kapott kereszttel és karddal. Az ablakok szemöldökpárkányai és a falfülke reliefjei alatt a rend történetének meghatározó személyiségei állnak: Harding Szent István, Szent Bernát, Boldog III. Jenő pápa és Szent Róbert, kezükben attribútumaik:
pásztorbot, püspöksüveg, kettős kereszt, templommodell. A timpanon alkotója Markup Béla (Diósgyőr, 1873 – Budapest, 1945) szobrász,
keramikus, a szobrokat Damkó József (Németpróna, 1872 – Budapest, 1955) szobrász és iparművész formázta meg.
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Az oltárkép két
oldalán Árpádházi szentjeink
fából faragott,
aranyozott szobrai – Szent Margit,
Szent László, Szent
István és Szent
Erzsébet – Markup
Béla szobrászművész műhelyéből.

A főoltár, a mellékoltárok, a gyóntatószékek és
a szószék Pilmayer Endre
szobrász alkotásai.
Ez utóbbin az evangélisták, valamint Keresztelő
Szent János alakja látható.

A faragott papi szék motívumai : a kereszt a mors
[halál] betűivel, mellette
pedig a követ tartó darumadár az állandó éberség, készenlét igényére
emlékezteti a rend tagjait.
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A főoltár képei két
látomást örökítenek meg: Szent Imre
herceg önmagát átadó
gesztusát a Szűzanyának,
előtte Szent Gellért
alakjával és kezében
a soha ki nem alvó mécsessel, felette pedig
a Szent Korona felajánlásának mozdulatát.
Mindkét alkotás a neves
templomdíszítő, Takács
István festőművész, grafikus (Mezőkövesd, 1901
– uo., 1985) munkája.
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A Szent Istvánoltár [3], készítője Tóth Gyula
(Debrecen, 1893
– Budapest,
1970) éremművész, szobrász. A Budapesti
Iparművészeti
Iskola díszítőszobrász szakán tanult,
majd a Fővárosi
Iparrajziskola tanára, a szobrász
és ötvös szakosztály vezetője lett.
Szívesen komponált sokalakos,
aprólékosan kidolgozott, mozgalmas
jeleneteket.

A Szent Bernát[4] és a Szentlélekoltár [6], alkotója
Takács István.
Utóbbi Péter, Pál,
András, János és
Máté apostolokat is megjeleníti, a rájuk jellemző
attribútumokkal
társítva őket.
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nevét. Az Orbán
Tibor építész tervei szerint kiala
kított teret
2013-ban szentelték fel.
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Feszty Masa (Bu
dapest, 1895 –
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példányban is létező Szent Ritaportréja (másolat).
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A mellékhajókban 3-3 oldalkápolna kapott
helyet. A Jézus szíve-oltár [1] alkotója Nemessányi
Kontuly Béla
(Miskolc, 1904 –
Budapest, 1983)
festő, művészpedagógus. Kézjegye
a vízivárosi Szent
Anna- és a Do
monkos-templom,
valamint a váci székesegyház falain is
látható.
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A Szent Gellértoltár [5] Ungvári
Sándor (Kaposvár,
1883 – Budapest,
1951) festménye.
Székely Bertalan
és Hollósy
Simon-tanítvány,
a Spirituális
Művészek
Szövetségének
tagja. Számos
templom megbízásait teljesítette erős érzelmi
kifejezőkészséggel. Az 1938-as
Eucharisztikus
Kongresszus dekorációjának tervezője.
Az oltárt Szent
György és Szent
Márton alakja vigyázza.
9

A Móricz Zsig
mond körtéren álló, Kisfaludi
Strobl Zsigmond
által 1930-ban
megformált szoborcsoport főalakjának gipsz
öntőformája a templom előcsarnokában.
A herceg halálának
900. évfordulójára
állított emlék megrendelője magánszemély: Isabella
von Croÿ-Dülmen
főherceg as�szony, aki férjével,
Ferdinánd főherceggel, az egykori cs. és kir. haderő
főparancsnokával
együtt 1918 után
Magyarországon
telepedett le.
10
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1951-ben Varga
Ferenc szobrászművész
(Székesfehérvár,
1906 – USA,
1989) fából faragott szobrai öltöztették fel a belső
teret. Alkotásainak
nagyobb része
az Egyesült
Államokban, az
emigráció évtizedei alatt készült.

A kóruson Szent
Katalin és Borbála
ókori vértanúk alakja
látható. Attribútumaik
a kehely és torony,
valamint a kerék és
könyv, utalva arra,
hogy Borbálát hitéhez
való hűségéért egy toronybörtönbe zárták,
a tudós Katalint pedig
kerékbe törésre ítélték. Végül kard által
lettek a hűség jelképei. Eredetileg a Szent
Anna-oltár mellett álltak.

Az egykori keresztelőkápolna feszületét Ohmann
Béla szobrász
(Budapest, 1890
– uo., 1968) készítette. A Budai
Iparrajziskola,
majd az Orszá
gos Magyar Ipar
művészeti Iskola,
végül a Budapesti
Műszaki Egyetem
épületszobrászati tanszékének tanára számos, főleg
egyházi intézmény
számára készített
alkotást hagyott
örökül.

11

A részletek igényessége: a kórusra felvezető
ajtó kilincse, a szószék
ajtajának domborműve, valamint a men�nyezet padsorokon
visszaköszönő motívumai.
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Az égetett, zománcozott zsolnai majolikából készült keresztút
a templom különleges
ékessége, Orbán Antal
(Pusztakalán, 1887 –
Budapest, 1940) szobrászművész alkotása.
Székelyudvarhelyi tanulmányait követően
távolabbra is tekintett: Münchenben,
Párizsban, Brüsszelben
csiszolta tudását, majd hazatérve Budapesten nyitott
elismert műhelyt,
és lett az Országos
Iparművészeti Iskola
vezető tanára.

Megyer-Meyer Antal
(Budapest, 1883
– Budapest, 1948)
iparművész, festő,
a Képzőművészeti
Főiskola tanára, majd
rektora. Az alkalmazott grafika és az
iparművészet szinte
minden ágában alkotó, Corvin-koszorúval
kitüntetett alkotó.
Többek közt a Szent
Imre-ereklyefoglalat,
a szentségmutató és
az áldoztató kehely
tervezője.

Oltárdísz és a gyóntatószékek, orgonaszekrények ritmikus
mintái.
A szépséges szentségmutató – régiesen úrmutató –, mely csak
a katolikus gyakorlatban használatos. Azért
tündököl, hogy kifejezze a hívő közösség
óhaját: e tárgy mind
szakrálisan, mind materiális szempontból
különleges tiszteletet
közvetít. A monstrancia 1264 után, Úrnapja
ünnepének elrendelésétől része a templomok szentségházának.

Kehelyterv: Zaránd Attila archívumából

Aranyszálakkal gazdagon felékesített
– a jelenben is használatos – palást, melyhez miseruha, stólák,
dalmatika, vélum,
manipulus, bursa is
tartozik. Vezető motívuma a kezdet és a vég
[alfa és omega] ősi
jelei, valamint a görög
Jészousz Khrisztosz
első két betűjét egymásra csúsztató, máig
használt monogram
hímzése.
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Az erdélyi templomokra emlékeztető színes, virágdíszes, kazettás mennyezet a tervező egészen különleges, egyedülálló gesztusa. E sajátos égboltot – a főhajót
a mellékhajóktól elválasztó pillérsort áthidaló – betonbordák tartják. A nyolc ívbe rendezett különleges felület a nyolc boldogságot idézi, burjánzó kertjében a négy
evangelista nevét és a Szentlélek galamb alakjában fénylő sugarait is megjeleníti.

Az első – az Angster-cég által 1210-es sorszámmal
– elkészült orgona a háború során fájdalmas sebeket
kapott, amit a nehéz időkben csak töredékes eredménnyel sikerült begyógyítani. A 2000-es évek elején
a plébánia – az állandó foltozást megszakítva – egy új
hangszer építése mellett döntött. Egyelőre a redőny- és
a pozitívmű zeng, igényes és szép hangja most is betölti a teret, segíti a hívek énekét és a kórusmuzsika harmóniáit. A műemlék orgonaház terve szintén Wälder
munkája, melynek festését és aranyozását Thén József
mester kivitelezte.
14
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A szentsír korpusza, a Betlehem ötalakos csoportja és a feltámadt Krisztus reményt adó mozdulata Varga Ferenc szobrászművész alkotása.

„Otthonom
lesz az
Isten háza |
mindörökké
szünet
nélkül.”

