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A Március 15. téren, az Erzsébet-híd pesti hídfőjének északi 
oldalán álló plébániatemplom – amely egyike az ország építészeti-
leg legösszetettebb épületeinek – közel kétezer év emlékeit őrzi, a 
római kortól napjainkig. A helyén már a 11. században templom 
állt, vélhetően itt ravatalozhatták fel és temethették el a később 
szentté avatott Gellért püspököt. A régészeti feltárás most jó időre 
befejeződött. Az egyházközség számára legfontosabb eredmény a 
háromhajós, nagy román bazilika fölfedezése volt, melynek 
előkerültek az alapfalai. Az itteni román kori templom mérete, 
jelentősége a lébényi és jáki templom jelentőségéhez mérhető.

A látogatók és a hívek felújított térköveken át sétálhatnak el a 
megújult főbejáratig, ahová üveg szélfogókat építettünk be. Ezzel a 
megoldással megnyílt és sokkal világosabb lett a belső tér. Belépve 
megcsodálhatják a megszépült feltemplomot: a padló új 
mészkőburkolatot kapott, a falpilléreken, az oldalkápolnákban és a 
karzaton (az orgonatérben) restaurátor felügyelete mellett javítot-
tuk a festést és a felületeket, csakúgy, mint a szószéket. Az építkezés 
során másképp rendezték el a padsorokat és a szobrokat, új 
dobogók készültek és a kivetítő rendszer is megújult. Különleges a 
többféleképpen programozható világítás, és az is, hogy a római 
kori emlékeket egy járható üveglap alatt lehet megtekinteni. 

A 2016-os esztendő történelmi jelentőségű volt a Belvárosi 
Főplébánia életében. Több mint kétéves rekonstrukció és zárva 
tartás után karácsonyra megnyílt a kétszintessé vált templom. 
Föltárult kétezer év és a keresztény magyar múlt ezer éves 
történelme. Nem túlzás azt mondani, hogy világraszóló, páratlan 
érték került napvilágra, s méltó helyére. A BAU-VIP Generál Kft. 
nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy kivitelezőként évek óta részt 
vehetett a felújításban és a régészeti feltáráshoz kapcsolódó építészeti 
elképzelések megvalósításában.

Ezeréves örökség és a jelenkor szakrális építészete I.
Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia – a feltemplom felújítása

„A régészeti feltárást követő felújítási munkálatok annyira sokrétűek 
voltak, hogy a kivitelezést csakis egy komoly tapasztalatokkal és 
„műemlékes” referenciákkal rendelkező cég tudta szakszerűen 
elvégezni. A BAU-VIP Generál Kft. a templomban folyó sokéves 
munka során meggyőzött minket hozzáértéséről és rugalmasságáról. 
Ebben a környezetben óriási felelősséget vállal a kivitelező, hiszen 
rendkívül fontos, hogy az építési, felújítási munkák közben a leletek 
ne sérüljenek. Hasonlóképpen lényeges szempont a régészekkel való 
szoros együttműködés, mivel a feladatok egy része kizárólag az ő 
felügyeletük mellett végezhető.
A BAU-VIP Generál Kft. jól felkészült csapata valamennyi elvárá-
sunkat teljesítette. Magas színvonalú, professzionális munkájuk 
hozzájárult ahhoz, hogy a templom történetében új korszak 
kezdődjön.”
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