
90

MEHR LICHT!

PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA FELÚJÍTÁSA ÉS 

A PASARÉTI FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ



91

nyitott, befogadó közösségi tér 
logikus szerkesztettségével és környezetére rea-
gálva nyeri el saját identitását. Az épület 
a korunk nyelvén szól használóihoz, de a hagyo-
mányos építészeti formákban, anyaghasználat-
ban gyökerezik, egyedi, mégis egységet alkot 
a templommal és a buszfordulóval. A masszív, 
erőt és biztonságot sugárzó építészeti formálást 
az áttört és az üvegfelületek teszik könnyeddé. 
Ez az absztrakció légiességet biztosít. Az épület 
közösségi tereinek közvetlen környezetével tör-
ténő lehető legintenzívebb összekapcsolása céljá-
ból az összenyitás az utcaszinten és a kertszinten 
is megvalósul. A kertszinti előcsarnoki bejárat 
intenzív kapcsolatban van az utcaszinttel, ahon-
nan széles lépcsősor vezet le, mintegy átvezetve 
a templom előtti térről. Az árkádsor az utca-
szintet és a kertszintet összefonja, kétszintes 
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« A Pasaréti út és a tér torkolatához 
közel épül majd fel a közösségi ház. 
Árkádsora fonja össze az utca- és 
a kertszintet. 

fogadóteret képezve az épület előtt. A bejárati 
széles megnyitás a befogadást szimbolizálja, invi-
tálja az embereket a belépésre, a fedett, nyitott tér 
pedig átmenetet képez a külső és belső tér között. 
A plébánia bővítése a megadott funkcionális igé-
nyek alapján a templom és rendház épületének 
szellemiségében és architektúrájához igazod-
va történik. A felújítás koncepcióját a folytonos-
ság és megújulás kettőssége vezeti. A megszülető 
új, a kor elvárásainak megfelelő építészeti alko-
tás nem szakad el a gyökerektől, mégis mai nyel-
ven szól a hagyományos értékek és az épített 
örökség megőrzése mellett. A koncepció alapján 
a hasznos terület bővül, mégis az épület töme-
ge lényegében nem növekszik. Az átalakítással 
a később épült, gyenge műszaki állapotú, föld-
szintes, L alakú épületszárny helyére épülő új, 
a meglévő alaprajzi kontúrral azonos épületrész 

magasságát tekintve a Csévi utcai homlokzathoz 
csatlakozó Szent József szobor falának magassá-
gához igazodik. A koncepció szerint a kvadrum 
szintjének minimális süllyesztésével úgy tudunk 
két szintet elhelyezni az új szárnyban, hogy 
annak magassága lényegesen nem növekszik. 
Az építészeti koncepció fontos szempontja, 
hogy új, kimagasló tömeg ráépítésével ne terhel-
je a templom és a rendház tömegét és az eredeti 
Rimanóczy-féle elképzelés, a Csévi utca felé tör-
ténő tömör fallal való lezárás megmaradjon.”

„A

Az egyik leghangulatosabb, ám forgalmi szempontból az egyik 
legproblémásabb budai csomópont a Pasaréti tér. A templom 
mellett megbújó ferences rend épülő közösségi háza a tér, egy 
kávéház és a buszforduló felé nyit új találkozási pontot a hívek és 
a laikusok közösségéhez. 


