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Lantos Edit

A  Salzburgi vázlat  és a csonkolt téglatest
Két esettanulmány Árkay Bertalan (1901–1971)

és Csaba László (1924–1995) életművéből

Dolgozatom az 1945–1970 közti templomépítészet két 
neves alakjának egy-egy megbízásával foglalkozik. Le-
véltári források alapján, kortárs párhuzamok megidé-
zésével mutatja be a két életmű eddig nem ismert rész-
letét. Célom, hogy a tervezői attitűdök egymás mellé 
állításával pontosabb képünk legyen Árkay és Csaba 
hatvanas évekbeli perspektíváiról, és az egyetemes épí-
tészeti áramlatokhoz való viszonyukról is.1

I. Árkay Bertalan megbízása

Árkay Bertalan 1945 utáni templomépítészetének rész-
letes feldolgozása az utóbbi években indult meg.2 A na-
gyobb formátumú horti és taksonyi, illetve az életmű to-
vábbi templomait számba vevő dolgozataim után az Egri 
Főegyházmegye iratanyaga, illetve a Budapesti Történeti 
Múzeum, Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteményében 
őrzött Árkay-hagyaték alapján az építésznek néhány 
eddig még nem közölt levelét és tervét3 ismertetem.

Az Egri Főegyházmegyei Levéltárban fennmaradt le-
velezés Árkay 1971. január 15-i levelével indul, és további 

három Árkay-levélből, tizenkét, színes ceruzával pausz-
ra készült tervvázlatából, egy pauszra készült ceruza-
vázlatból és egy kidolgozott látványtervből áll. Árkay 
névnapi jókívánságával kereste meg Brezanóczy Pál 
egri érseket, és ajándékképpen elküldte Sztehló Lili egy, 
a polgári templomtorony kápolnájának színes ablaká-
hoz készült Madonna-festménytervét. Majd pedig ezt 
írta: „Egyébként felhívom szíves fi gyelmét, hogy mos-
tanában több helyen adtak építési engedélyt tornyok-
ra. Magam is most készítem a már engedélyezett 30 
méteres tornyot a lellei templomhoz.4 Nem lehetne-e 
az egri egyházmegyében, általam tervezett kis temp-
lomokhoz egy-egy kis olcsó tornyocskát építeni, ami 
emelné az épületek egyházi jellegét?”5

Árkay ajánlata pozitív visszajelzést kapott. Valuch 
István érseki titkár egy hónapra rá felvette vele a kap-
csolatot, és ezt írta: „Legutóbbi levelében jelezte Érsek 
Atya felé, hogy kisebb méretű tornyokat tervezett, s 
ezeket esetleg az egri egyházmegye területén is fel lehet-
ne építeni. Jelenleg is van ilyen jellegű feladatunk, több 
is. […] Nem kiviteli szinten, hanem csak skicc-szerűen 
kérném a vázlatokat: torony, harangláb, kampanillé-
ről, műszaki adatokkal és várható kiadások jelzésével.”6

1 A dolgozat két fejezetből áll, első része egy Árkay Bertalan életmű-
vét feldolgozó háromrészes sorozat (Lantos Edit: Bauhaus? Modern 
barokk? Árkay Bertalan Horton (1954) és Taksonyban (1958) épült 
templomainak építéstörténetei és tervei. Művészettörténeti Értesítő, 
65. 2016. 2. sz. 319–343. és Lantos Edit: Enumeratio és ékesség. Árkay 
Bertalan 1945 utáni [usque] 14 temploma. Művészettörténeti Értesí-
tő, 66. 2017. 2. sz. megjelenés alatt) befejező darabja. Második része 
Csaba László cserépváraljai temploma építéstörténetének feldolgo-
zása. A  tanulmányok megírását a Nemzeti Kulturális Alap Építőmű-
vészeti Kuratóriuma támogatta.

2 Lantos 2016. (ld. 1. j.), Urbán Erzsébet–Vukoszávlyev Zorán: Árkay 
Bertalan templomépítészete a második világháború után. Architec-
tura Hungariae, 15. 2016. 1. sz. 7–42; Vukoszávlyev Zorán–Urbán Er-
zsébet: Magyarország templomépítészete 1945–1964 között. Vázlat 
az alkotóművészi értékeléssel megállapítható építészeti folytonos-

ságról. Építés–Építészettudomány, 44. 2016. 3–4. sz. 247–315. Kritikájuk: 
Lantos 2017. (ld. 1. j.)

3 Köszönettel tartozom Urbán Márta főegyházmegyei levéltárosnak, 
hogy felhívta a fi gyelmem az iratokra.

4 A helytörténet szerint a balatonlellei egyházközség 1970. október 
25-én döntött arról, hogy megépíti az 1943-ban elkészült alapra a 
tornyot. Annak eredeti magassága 35 m, a rajta lévő kereszt 5 m lett 
volna. A megépült torony 25 m magas, rajta 3 m magas kereszttel. 
Németh Róbert: A balatonlellei plébánia története. Balatonlelle, Lellei 
Családokért Közhasznú Alapítvány, 2010. 29.

5 Egri Főegyházmegyei Levéltár Miscellanea (továbbiakban EFL Misc) 
2672/1971.

6 Egri Főegyházmegyei Levéltár (Továbbiakban: EFL) Valuch-anyag 
Á21. Valuch I. 1971. 02. 18-i levele.
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Ahogy látjuk, itt már nemcsak Árkay műveihez7 vár-
tak terveket, hanem más templomokhoz is. (És persze 
a levél egy újabb cáfolata annak a köztudatban máig 
szívósan élő közhelynek, hogy 1945 után nem lehetett 
templomtornyot építeni.8) Árkay február 27-i levelében 
egyrészt még azt fejtegeti, hogy a Kiscelli Múzeum meg-
vette a tervanyagát,9 vagyis nincsenek meg neki saját 
templomai tervei. Másrészt viszont azt is írja, hogy a 
tervezéshez szükséges, „ahol a legsürgősebb és legak-
tuálisabb, megkérni a Plébános Urat, hogy mérje le a 

7 Eddigi kutatásaink alapján Árkay tizennégy templomot épített 
1945 után. Ebből Újtikos (1958–1959), Pátroha (1961), Parádsasvár 
(1962) és Tiszaeszlár (1963–1965) tartozik az Egri Főegyházmegyé-
hez, de Újtikos és Tiszaeszlár temploma eredetileg is homlokzati 
toronnyal épült, s csupán Pátroha és Parádsasvár templomai egy-
szerű, oromfalas főhomlokzatúak. Árkay templomainak azono-
sításáról bővebben Lantos 2017. (ld. 1. j.) Vukoszávlyev–Urbán 
2016. (ld. 2. j.) 307. szerint Újtikos 1964 körül, Pátroha pedig 1960 
körül épült.

8 2009-es tanulmányomban több példát is hoztam toronyépítések-
re, a későbbi szakirodalmak mégis a toronyépítési tilalmat ismétlik. 
Lantos Edit: Római katolikus templomépítészet Magyarországon 
1945 után. Az 1945 és 1957 közti időszak. Művészettörténeti Értesítő, 58. 
2009. 2. sz. 223–244; Kovács Dániel: Modern templomépítészet Ma-
gyarországon a II. világháború után. In: A mindenség modellje. Szerk. 
Wesselényi-Garay Andor. Debrecen, MODEM, 2010.2 19; Urbán–

Vukoszávlyev 2016. (ld. 2. j.) 22, 38, 39. és Vukoszávlyev–Urbán 
2016. (ld. 2. j.) 307.

9 A Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjte-
mény (Továbbiakban BTM KM ÉGy) leltárkönyvei szerint 1968. június 
13-án vették meg Árkay teljes tervhagyatékát.

10 EFL Misc 3931/1971. Árkay 1971. február 27-i levele.
11 EFL Misc 3931/1971. Árkay datálás nélküli (húsvét [1971. április 11.] kör-

nyéki) levele.
12 Februári levelének egy mondata: „Lakatosmunka nemigen kell a to-

ronyhoz, legfeljebb kis ablakok” alapján is kitűnik, hogy Árkay csak 
toronyban gondolkodott. EFL Misc 3931/1971. Árkay 1971. február 27-i 
levele.

13 Valuch februári levele (ld. 6. j.) kitér arra, hogy „igen jó lakatos közre-
működőm van, tehát vas-szerkezeteket is meg tudunk valósítani”, sőt 
az iratcsomó megnevezése is: „Árkay Bertalan harangállvány tervei”.

homlokzat szélességét és csináltasson a homlokzatról 
egy fotográfi át, amelynek negatívját is küldje el nekem”, 
mivel „Tornyot csak úgy lehet tervezni, ha a templom 
méreteit és képét is ismerem”.10 A méretek alapján az-
után rekonstruálná a templomot, és több vázlatot is 
készítene az építendő toronyhoz. Valószínűleg ehhez a 
leveléhez küldte a 12 darab vázlatot is, mert következő, 
húsvéti jókívánságot tartalmazó levelében – amelyhez 
egy látványtervet is mellékelt – így fogalmaz: „küldök 
egy toronytervet úgy, ahogy gondoltam kidolgozni a 
többit is, amit kiválasztanak. Így jobban mutat, főképp 
a laikusok részére. Az eddig elküldött vázlatokat csak 
azért csináltam, hogy Titkár úr válasszon belőlük, me-
lyeket dolgozzam ki ilyen szinten, mint a mellékelt rajz!”11 
(1. kép) A részletes, színes ceruzával megoldott hom-
lokzati rajzon az épület kontúrját körbevágták, és úgy 
ragasztották rá a fekete kartonalapra, amelyre színes 
ceruzával rajzolták meg a hátteret.

Árkay harmadik levele végül kitér Valuch februári, 
kivitelezésre vonatkozó kérdésére is, vagyis hogy a tor-
nyokat a „legegyszerűbb kivitelben téglával kellene csi-
nálni, mert valami komplikáltabb szerkezetet nemigen 
tudnak helybeli kőművesek” elkészíteni, és a hozzávető-
leges költségek becslésére is. Majd újfent megismétli azt 
a kérését, hogy „Ha a kiszemelt templomról fotót nem 
lehetne csinálni, úgy nekem elég, ha lemérik a homlok-
zat hosszát és lerajzolják a homlokzati kiképzést”. Ami 
azt mutatja, hogy február óta nem kaphatta meg a ko-
rábban kért konkrétumokat. Igaz, ő sem a Valuch által 
megadott feladatot végezte el, vagyis csupán tornyok 
vázlatait küldte el,12 haranglábét nem, annak ellené-
re, hogy a megbízó azt is kérte13 tőle, illetve a műszaki 
adatokat és a várható kiadásokat is csak késve közölte.

Következő levelünk június 21-i. Ebben Árkay azt írta, 
hogy az érsek „a húsvéti üzenetében kilátásba helyezte 
a tornyok tervezését. Mivel eddig erről semmi értesítést 

1. Árkay Bertalan: Templomterv, 1971
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Miscellanea 3931/1971
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14 EFL Misc 3931/1971. Árkay 1971. június 21-i levele.
15 EFL Misc 3579/1971.
16 Árkay tervezői gyakorlatáról részletesebben Lantos 2017. (ld. 1. j.)

17 BTM KM ÉGy 68.138.23_8.
18 BTM KM ÉGy VII/2. 68.138.26_6-7, 9-10, VIII/6. 68.138.26_3; 68.138.47.
19 BTM KM ÉGy 68.138.45_63, 67, 78, 83, 68.138.1, 6-7, 17_1, 68.141.5_45-48.

nem kaptam, tisztelettel érdeklődöm van e valami aka-
dálya a munkának?”14 Azt is megtudjuk, hogy épp be-
tegszabadságon van, tehát volna alkalma „foglalkozni 
a toronytervezésekkel”. Az idézetek újfent megerősítik, 
hogy komolyan érdeklődött a lehetséges munka iránt, 
de azt is jelzik, hogy az ügymenet elakadt. E leveléhez 
csatolta a ceruzával készült „vázlatot egy érdekes, Salz-
burgban felépült modern templomról, melynek tornya 
elöl nyitott és a harangok szabadon láthatók. Talán ez 
is felhasználható egy modernebb kisebb templomnál”.

Sajnálatos módon a források itt megszakadnak, és az 
általam ismert következő iratcsomó már Árkay halál-
híréről szól.15 Így azonban a kész épületek helyett – me-
lyek, mint láttuk, megjelenésükben nagyobbrészt más 
tervező templomához igazodtak volna – Árkay utolsó 
templom- és toronyelképzeléseit tanulmányozhatjuk.

Árkay toronytervei

Az iratcsomóban lévő tizenkét homlokzatvázlat mind-
egyikén a homlokzati torony jobb oldalon áll. Tíz kö-
zülük egy ablaktengelyes átkötéssel kapcsolódik a fő-
homlokzathoz, kettő azonban tapad ahhoz. A tornyok 
felső harmaduk kialakításában és lezárásukban térnek 
el leginkább egymástól. Egy vázlaton gerendákból szer-
kesztett lépcsős kialakítású korona, két terven hegyes, 
hármon lapos sisakú torony jelenik meg. Ezek mellett öt 
olyat találunk, ahol a négyzetes hasábot egy nyolcszö-
gű felépítmény koronázza, melyekből csak egy végződik 
hegyes sisakban, a többi – további bővítmények után 
– lapos tetős. (2. kép) Hagyományos, sisakkal fedett tor-
nyokból kettőn nagy, félköríves nyílással áttört, négyen 
kisebb, keskeny, félköríves nyílásokat látunk, melyeket 
három esetben sorokba rendezett Árkay. Ezeknek a ki-
alakításoknak megtaláljuk előzményeit a hagyatékban. 
Árkayra jellemzően16 egyik esetben sincs szó teljes meg-
felelésről, csupán megegyező elemek kombináció iról. 
A ceglédi templomhoz készült homlokzati rajz17 tornyá-
nak nyolcszögű felépítménye ott hegyes sisakkal társul, 
míg itt két külön terven jelenik meg arányaiban és ki-
alakításában rokon verziója. A gerjeni és kömpöci to-
ronytervek18 nagy, félköríves nyílással áttört tornyai ott 
lapos nyeregtetősek, itt ugyanazok a nyílások hegyes, 

illetve lapos kontyolt tető alatt nyílnak. A keskeny fél-
köríves nyílásokkal áttört toronyvariációkat a soproni, 
csornai és több, helyszínhez nem kötött tervvázlaton19 
is felismerjük.

Árkay Egri Főegyházmegyében épült torony nélkü-
li templomai közül a pátrohai homlokzatát a hármas 
lemeztagos keretezéssel összefogott, egyenes záródá-
sú kovácsoltvas kapu és a fölötte nyíló félköríves ab-
lak határozza meg. A parádsasvári homlokzaton pedig 
kereszttel osztott körablak, alatta vízszintes előtető-
vel ellátott egyenes záródású, kétszárnyú kapu nyílik. 
A toronytervek közt mindkét homlokzati megoldás-
hoz öt-öt hasonló található. A párhuzamok azonban 

2. Árkay Bertalan: Vázlat, 1971
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Miscellanea, 3931/1971
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csak hozzávetőlegesek, hiszen a körablakos homlok-
zatok vázlatain mindössze három helyen van egyenes 
záródású kapu, és a nagy félköríves ablakhoz is csupán 
négy esetben szervül a bejárat, és ezek közül is van egy 
terméskő burkolatos homlokzat, ami egyik itteni temp-
lomára sem áll meg.20 A nyeregtetős templomépüle-
tet, annak kétszárnyú kapuval, afölött pedig ablak(ok)
kal megnyitott főhomlokzatát ábrázoló tizenkét rajz – 
variációkon belüli ismétlődései – mellett unikális az 

a ceruzarajz, melyet Árkay levele alapján a salzburgi 
templom vázlatának nevezhetünk. (3. kép)

A Salzburgi vázlatról

Az egri iratanyag ceruzavázlatán egy közel négyzetes 
főhomlokzatú, lapos tetős épületet látunk, egyenes zá-

20 Tiszaeszlár terméskő burkolatú homlokzata nem Árkay, hanem a 
templomot építő kőműves ötlete volt. Részletesebben lásd Lantos 
2017. (ld. 1. j.) 147. jegyzet. Az Urbán–Vukoszávlyev 2016. (ld. 2. j.) 35 
és 33. szerzőpáros elképzelésének, miszerint a tiszaeszlári temp-
lom kőburkolata hatott volna egy, a móricgáti templomhoz készült 
tervre (BTM KM ÉGy 68.138.43_6) azonosításra és kronológiára épülő 
cáfolata Uo. 2017. 98, 180. jegyzet. Árkay tervein és vázlatain több-
ször feltűnik a terméskőhasználat (pl. a Lőrinci r. k. kápolna feliratú 
terv: BTM KM ÉGy 68.138.44, a szalkszentmártoniként azonosított 
tervek: 68.138.32_22-23. és a Templom megnevezésűekből: 68.141.5_28, 

68.141.5_53, 68.141.5_57.). Mégis az 1945 után befejezett tizenöt temp-
lomából az eszlárin kívül, csupán Balatonlellén (1943–1972), Horton 
(1947–1954, tornyok: 1960) és Kisbácsán (1957–1958) láttatta ezt az 
építőanyagot. A hortihoz hasonló, a főhomlokzaton és a tornyokon 
terméskő, másutt vakolt felületek alkalmazása jellemzi a kisbácsai 
templom egyik tervét (68.138.24_2). Ezen épület érdekessége még, 
hogy bár az építkezés anyagi támogatásához készült képeslapon 
nincs nyoma a terméskő felületeknek, végül az egész épület vörösbe-
rényi kőborítást kapott. (Takács Istvánné: Ötvenéves az Isten háza Kis-
bácsán. Győr, Győr-Bácsa Részönkormányzata, 2008. 11., 61. kép.)

3. Árkay Bertalan: Vázlat, 1971
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Miscellanea, 3931/1971

4. Árkay Bertalan: Salzburgi vázlat, 1971
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Miscellanea, 3931/1971
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ródású, három-három, kis méretű görög kereszt alakú 
ablakkal megnyitott kétszárnyú fakapuval, amelynek 
két oldalán egy-egy fi gurális díszítmény, fölöttük pedig 
íves előtető van. A kapu két oldalán az előtetőt is áttörő, 
kissé összetartó betonpillér indul, melyek a templom-
test fölé magasodva, annál majd két és félszer maga-
sabban tornyot alkotnak. A torony felső harmadában 
vízszintes összekötőkön három harang ül egymás fölött. 
A toronyalj pilléreit az előtető fölött egy kereszt köti ösz-
sze. A rajz árnyékolása alapján nem lehet egyértelműen 
azonosítani a toronytestet. A felső lezárás hiánya a tor-
nyot csupán két pillérből állónak mutatja, amelyeket a 
harangokat tartó átkötők kapcsolnak össze. Ám azok és 
a kereszt árnyéka síkfelületre vetül, s nem látjuk a hajó 
kereszt mögötti tetővonalát sem. Ez alapján viszont há-
rom oldalán zárt vagy H alaprajzi forma sejthető. (4. kép)

Korabeli építészeink szakmai tájékozódásáról keveset 
sejtünk, nincsenek pontos adataink, hogy milyen szak-
irodalmakat forgattak,21 hogyan hatottak rájuk utazása-
ik vagy személyes kapcsolataik. Árkayról tudható, hogy 
többször járt külföldön: 1956-ban Csehszlovákiában, 
1957-ben a Szovjetunióban, 1960-ban az NDK-ban vett 
részt társasutazáson, 1958-ban és 1960-ban Párizsban 
járt egy kiállításon bemutatott rajzait kísérve.22 1961-ben 
személyesen vette át a „párizsi nemzetközi építészeti 
kiállításon, a Kultúrkapcsolatok Intézete által elbírált és 
kiszállított tervei”-vel nyert bronzérmet. Majd „további 
kulturális kapcsolatok kiépítéséről tárgyaltam”,23 vala-
mint „Csehszlovákiában, Austriában [sic!], Svájcban, 
Olasz és Franciaországban jártam az új építészet ta-
nulmányozására”.24 Személyes kapcsolatokat is ápolt 
nyugatra emigrált építészekkel. Ügynöki jelentésekből 
tudjuk, hogy találkozott id. Jankovich István fi ával, aki 
Olaszországban építészként dolgozott. Az egyik jelentés 
szerint „Dr. Jankovich elmondotta, hogy fi a kb. 11 villát 
tervez és épít, […] közölte, hogy fi a az épületekről fény-
képeket is küldött, amelyeket fi a felhatalmazása alap-
ján a »jó barátoknak« megmutatja. A képeket jelenleg 
Árkay Bertalan őrzi és mutogatja az ismerősöknek”.25

A Salzburgban épült templom pontos meghatározá-
sa nem csak amiatt nehéz, mert nem tudhatjuk, Árkay 
mely könyvben, folyóiratban, esetleg utazása során lát-

ta. Nem is a terv kétértelmű toronymegoldása miatt, 
hanem azért is, mert a rajz több eleme ismerős Árkay 
korábbi rajzairól. A kapu megoldása megegyezik (többek 
közt) az Állami Gyermekmenhely kápolnájának 1947-es 
és a balatonlellei templom 1948-as tervein látottal.26 
A kapuk melletti szobrok az 1943-as balatonlellei és a 
Vecsés óvárosi plébániatemplom 1959–1960-ra tehető 
helyreállítási tervén27 is megjelennek.

De találunk párhuzamot a vázlaton feltűnő torony-
kialakításra is. A megbízás vagy pályázat szinten valós 
helyszínhez köthető terveken, vázlatokon túl a hagyaték 
őriz ugyanis néhány olyan rajzot is, mely Árkay egyetlen 
megvalósult épületéhez sem hasonlít. A kidolgozottság, 
színhasználat és az épületvázlatok megegyezései alap-
ján egymáshoz köthető tizenhárom színes ceruzarajz 
és az egy akvarell28 közül kilenc főhomlokzatot, három 

5. Árkay Bertalan: Templom, távlati rajz, 1968. június 13. előtt
Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, 
Építészeti Gyűjtemény, ltsz. 68.141.5_63

21 Erről lásd Lantos Edit: A magyar építészek tájékozódási horizontja 
1957 és 1965 közt. In: Postera crescam laude recens: Tanítványi tisztelgés 
Keserü Katalin születésnapjára. Szerk. Lantos Edit–Uhl Gabriella. Bu-
dapest, magánkiadás, 2006. 82–110.

22 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Továbbiakban 
ÁBTL) 3.1.5.-.O.-14963/1/278-279.

23 Építészeti Múzeum Árkay Bertalan dokumentumok (Továbbiakban 

ÉM ÁBD), 1962. január 8-i életrajz.
24 ÉM ÁBD, 1966. december 18-i életrajza.
25 ÁBTL-3.2.5 O-8-095/5/474-476. (1962. április 27.) 475. id. Jankovich 

István Árkay nővérének férje volt. Németh 2010. (ld. 4. j.) 18.
26 BTM KM ÉGy 68.96.1, 68.138.31_14.
27 BTM KM ÉGy 68.138.31_10, 68. 138.33_11.
28 BTM KM ÉGy 68.141.5_31-43. és 68.141.5_63. (mind é. n.)
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oldalhomlokzatot ábrázol, kettő pedig kereszt-, illetve 
hosszmetszet. Az épülettömeg kialakítása a főhomlok-
zat felől egységes. A templomok mindegyike főhomlok-
zatának bal oldalán áll a torony, azzal átellenben pedig 
a hajó tömegénél alacsonyabb épületrész található. 
(5. kép) Egy terv lefedés és toronykialakítás szempont-
jából is egyedi. Ezen a hajó nyereg-, a homlokzati bő-
vítmény félnyeregtetős,29 és itt a különálló torony há-
romszög alaprajzú és csonka gúla alakú, homlokfalát 
pedig három ívháromszög nyitja meg. A többi vázlaton 
a hajó és homlokzati bővítménye is lapos tetős sza-
bályos kubus. Toronykialakításokból még kétfélét lá-
tunk. Az egyiket a négyzetes hasábforma határozza 
meg, felületének felső harmadában/negyedében áttört 
felületekkel vagy nyílásokkal.30 A másik típusú torony 
mindössze két párhuzamos betonlap, melyet felső har-
madában három vízszintes, harangot tartó gerenda köt 
össze.31 Míg a főhomlokzatot ábrázoló rajzok csupán 
egy lapos téglány kubus hajót, egy jobbról hozzácsat-
lakozó kocka bővítményt és egy baloldalt kereszt- vagy 
falátkötéssel kapcsolt tornyot mutatnak, az oldalné-
zeti,32 illetve metszetrajzokon33 látható egy szentély-
kialakítás is. Eszerint az egy, a hajónál (egy kivétellel) 
keskenyebb, de magasabb, félnyeregtetős épületrész. 
A metszetrajzokon megjelenő belső kialakítás lizénák-
kal tagolt falakról és gerendával osztott mennyezetről 
tájékoztatnak. A szentély pár lépcsővel megemelt, az 
ablakok álló téglány alakúak.34 Az oldalhomlokzatot 
mutató vázlatokból kettőn az ablakok eltérnek. Egyiken 
hosszú, fekvő ablak, a másikon két sorban öt, hárma-
sával csoportosított háromszög alakú résablak nyílik. 
(Utóbbinál a tornyon is ilyenek az ablakok, csak négye-
sével csoportosítva.) A főhomlokzat megoldása négy-
féle. A nyeregtetős lefedésű főhomlokzaton fűzősze-
rűen tagolt, megnyújtott ötszögbe foglalta a bejáratot. 
A hasábforma, áttört harangtornyos főhomlokzatraj-
zokon az egyenes záródású, többnyire íves előtetővel 
védett kapukat téglány alakú és szintén áttört felületek 
tengelyébe helyezte el. Négy rajzon látunk a Salzburgi 
vázlathoz hasonló, párhuzamos lapokból szerkesztett 
tornyokat. Ezek közül a csatlakozó templom főhom-

lokzata egy helyütt három függőleges sávra osztott,35 
további esetben pedig a horizontálisan két részre osz-
tott főhomlokzaton egyedül a kovácsoltvas kapu tűnik 
áttetsző felületnek. Az elülső oldalán teljes hosszában 
megnyitott, három harangot hordó tornyok mellett 
a Salzburgi vázlat több elemét is megtaláljuk ezeken a 
terveken: a templom lapos tetős, szabályos kubus tö-
mege, az íves előtető,36 illetve a kereszt mint összekö-
tőelem többször felbukkan.37 (6. kép) A részletek ilyetén 
egyezése alapján elképzelhető, hogy itt nem konkrét 
(illetve pontos) épületrajzról, hanem valóban csak egy 
(benyomást, esetleg emléket rögzítő) vázlatról lehet 
szó. Eddigi kutatásaink is ezt erősítik meg, amennyi-
ben Salzburg templomépítészetéből csupán a Herrnau 
városrészében épült Sankt Erentrudis-plébániatemp-
lom emlékeztet Árkay rajzára. Az 1958–1961 közt épített 
templom tervezője Robert Kramreiter (1905–1965) volt. 
A trapéz alaprajzú torony – mely a nyitott legyező alap-
rajzú templom főhomlokzatának jobb oldalán áll – elöl 
nyitott, felső szakaszában négy harangot hord egymás 
fölött.38 Részletmegoldásaiban párhuzamként kínálja 
magát a szintén Kramreiter tervezte,39 Graz melletti 
Lassnitzhöhe temploma (1961–1963) is. A két pillérből 
álló nyitott harangtorony mellett a homlokzat pen-
gefalának nyílásában álló, korpuszt és siratókat idéző 
szoborcsoportja is Árkay vázlatára emlékeztet.

Remélve ugyan, hogy a majdani kutatások során 
megtalálhatjuk a konkrét párhuzamot is, Árkay napra-
készségéről és tervezői világáról többet megtudunk, ha 
az ismertetett két tervanyagot összevetjük az életmű-
vel, illetve a kortársakkal. Ez alapján három tendencia 
fi gyelhető meg. A hagyaték egyetlen, metszetekkel is 
kidolgozott templomötletén40 (7. kép) a lizénákkal ta-
golt falú, emelt szentélyes, függőszerkezetes, hosszan-
ti irányban tagolt mennyezetű templomtér, Hernád 
(1957–1960), Móricgát (1958–1959) és Vecsés Óváros plé-
bánia (1960–1962) templomaiban is megfi gyelhető. Az 
egri főhomlokzati tervek hagyománykövetésükben, 
minden formabontást nélkülöző megoldásaikban e 
tendenciához, Árkay 1945 utáni templomépítészetét 
jellemző megoldásaihoz tartoznak. Másrészt a lapos 

29 BTM KM ÉGy 68.141.5_38.
30 BTM KM ÉGy 68.141.5_31-32, 34-36, 40, 63.
31 BTM KM ÉGy 68.141.5_33, 37, 39. A 68.141.5_43. terv esetében, csakúgy, 

mint a Salzburgi vázlaton, nem dönthető el egyértelműen, hogy az 
elöl nyitott toronynak van-e hátfala.

32 BTM KM ÉGy 68.141.5_35-36, 40.
33 BTM KM ÉGy 68.141.5_41-42.
34 BTM KM ÉGy 68.141.5_41.

35 BTM KM ÉGy 68.141.5_37.
36 BTM KM ÉGy 68.141.5_31, 34, 37, 63.
37 BTM KM ÉGy 68.141.5_35-36, 37.
38 N. n.: Kirchenturm und Glocken. http://www.pfarre-herrnau.at/

pfarrkirche/kirchenturm.html (Letöltve: 2017. szeptember 29.)
39 Pius Parsch–Robert Kramreiter: Neue Kirchenkunst im Geist der Li-

turgie. Würzburg, Echter, 2010. 232–233.
40 BTM KM ÉGy 68.141.5_35-36, 40-42.
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6. Árkay Bertalan: Templom, homlokzat, 1968. június 13. előtt
Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, ltsz. 68.141.5_39

tetős kubusok, a szögletes ablakok és az áttört felületek 
Árkay nagyobb szabású épületeihez és pályázataihoz 
készült anyagában érhetőek tetten. A szabályos kubu-
sokból szerkesztett összetett tömegek az alagi (1933) 
templomterveken, a lapos tetős épülettömegek, felü-
letükön kör, háromszög, illetve sarkára állított négyzet 
alakú ablakokkal megnyitva a Rákospalota istvánteleki 
templom (1933) terveiről és a Vecsés óváros plébánia-
templom helyreállítási terveiről41 lehetnek ismerősek. 
A hagyaték ismertetett tervsorozatának és a Salzbur-
gi vázlatnak ezek az elemei a századelő hagyományos 
templomkialakításával szakító, a húszas–harmincas 
évek templomépítészetének megújításához csatlakozó 
Árkay formái. Ezek mellett a nagy, áttört felületű hom-
lokzat – amely a taksonyi templomhoz készült (1956–
1957-es) terveken42 is ott van –, és a hangsúlyos előtető 
azonban már az ötvenes évek végének, hatvanas évek 

elejének népszerű épületeleme. Előbbi Árkaynál csak 
terveken, utóbbi több templomán is megjelenik.43

A templomtervek formai elemeinek harmadik cso-
portjába azok a megoldások tartoznak, melyek korábbi 
terveken vagy épületeken nem bukkannak fel. A legszem-
betűnőbb, hogy egyik terven sincs félköríves ablak, amit 
pedig előszeretettel használt az 1945 utáni templomain. 
(Tizennégyből csak a taksonyi, kisbácsai és parádsasvári 
készült téglány ablakokkal.) A tornyok sem tapadnak 
a hajóhoz, ráadásul a jobb oldalra elhelyezett épület-
résszel aszimmetrikussá teszi az épülettömeget. Szin-
tén ezek közé a jellemzők közé sorolhatjuk a markáns 
kék-sárga-piros felületek használatát a korábbi kőbur-
kolat vagy a halvány színezésű felületek helyett. (8. kép)

Noha ezek a tervek nagyon frissnek tűnnek, látnunk 
kell: 1971-ben, a Salzburgi vázlat idején már állt a holló-
házi templom (1967–1968, terve: 196344), a maga két 

41 BTM KM ÉGy 68.138.38_2-4, 68.95.9-10. és 68.138.33_11-12.
42 BTM KM ÉGy 68.138.32.2, 18, 27. Közli Lantos 2016. (ld. 1. j.) 330. 12. 

kép.
43 Előtetővel épült Hernád, Kisbácsa, Pátroha, Szalkszentmárton és Ve-

csés Óváros plébániájának temploma. A kisbácsai templom jelenlegi 

homlokzatkialakítása Petrovicz Attila műve 2008-ból. Petrovicz 
Attila: Római katolikus templom – Kisbácsa http://epiteszforum.hu/
gyor-kisbacsa (Letöltve: 2017. április 21.)

44 MNL Országos Levéltára XXIX-D-10-b É-5 1963. IPARTERV, a Hollóházi 
templom tervei.
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7. Árkay Bertalan: Templom, metszetek, 1968. június 13. előtt
Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, ltsz. 68.141.5_41
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összetámasztott betonlapból álló tornyával. Sőt Árkay 
itt ismertetett tervei közül még a legmerészebb, asztal-
fi óknak készült ideáltervek sem kapcsolhatóak a kor-
társ építészet egyik trendjéhez sem. A „célszerűség, az 
ennek alárendelt szerkezeti tisztaság, új tömegterme-
lési módszerek és formák fogalmában körvonalazható”, 
vagyis megjelenésében a szabályos geometriai alakza-
tokkal jellemezhető irányhoz túl díszes, sőt egyes ele-
meiben historizáló templomokat látunk itt. És távol állt 
a „plasztikus művészet és a tér problémái felé”45 forduló 
építészettől is, melynek első, templomként megfogal-
mazott példáját Csaba László egy évtizeddel a Salzburgi 
vázlat előtt jegyzi.

II. Csaba László templomtervezése 
Cserépváralján (1960–1961)

Bár a cserépváraljai templomról született már né-
hány rövid írás,46 de részletes feldolgozása még hiány-
zott. Itt ezt szeretném pótolni, tisztázva az építés-
történet részletei mellett a tervezés koncepciójának 
alapjait is.

Cserépváralja templomának alaprajzán (9. kép) egy 
téglány körvonalú épületet látunk, melyet szentélye 
felől L alakban sekrestye bővít. A bejáratnál a jobb ol-
dali fal meghosszabbítása szélfogót, a homlokfal bal 

8. Árkay Bertalan: Templom, homlokzat, 1968. június 13. előtt
Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, ltsz. 68.141.5_40

45 Nagy Elemér: Új tér–új formák. Látogatás Ronchampban. Magyar 
Építőművészet, 7. 1958. 6. sz. 191, 192.

46 Rév Ilona: Cserépváralja, Szent József római katolikus templom, 
1961. In: Uő: Templomépítészetünk ma. Budapest, Corvina, 1987. 42–45; 
Bujdosó Győző: Cserépváralja, római katolikus templom. In: A mű-
emlékvédelem táguló körei, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállí-
tása, 2000. április 17. – július 16. Szerk. Lővei Pál. Budapest, OMvH, 

2000. 19; Prakfalvi Endre: A 20. század második felének építészete. 
In: Beke László et al.: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest, 
Corvina, 2002. 269; Prakfalvi Endre: A hatvanas évek építészetéről. 
In: A „hatvanas évek” emlékezete. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 
1956-os Intézet, 2004. I. 497. (A gyakorlatilag megegyező szövegek-
ből a továbbiakban csak a korábbira hivatkozom); Kovács 2010. (ld. 
8. j.); Vukoszávlyev–Urbán 2016. (ld. 2. j.) 309.
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felé való megnyújtása harangfalat hozott létre. Az épü-
letleírás nehézségei akkor kezdődnek, ha kilépünk a 
síkból, mivel az alaprajzra nem téglatest forma épült, 
sőt a templomot határoló felületek közt egyetlen sza-
bályos síkidomot sem találunk. Csaba László ugyanis a 
homlokfal bal oldali harmadoló pontját és a jobb oldali 
hosszanti fal távolabbi harmadoló pontját egy emelke-
dő mestergerendával kötötte össze. Az erre helyezett, 
a falak függőlegesei által metszett nyeregtető így jobb 

oldalon háromszög, balon pedig hatszög alakú lett. 
A főhomlokzati és a jobb oldali hosszanti fal ötszög, a 
szentély fala és a bal oldali hosszanti fal 90 fokkal el-
forgatott derékszögű trapéz. Ehhez járul még, hogy a 
bejárati oldal balra és a terepviszonyok miatt lefelé is 
megnyújtott, konkáv ötszög alakú, megvastagított 
homlokfala átmetszi a tetőt, és a pengefal tetőgerinc 
fölötti részén konvex ötszögű nyílás hordja a harango-
kat. A templomtest kívül-belül terméskőből álló kük-

9. Csaba László: Cserépváralja templom, alaprajz
Magyar Építőművészet 1961. 4. 50.

10. Csaba László: Cserépváralja templom, helyszínrajz
Magyar Építőművészet 1961. 4. 51.
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lopszfalazat, az oltár mögötti és a harangfal fehérre 
meszelt beton, a bejáratnál és az oltár jobbján pedig 
üvegfelületek nyílnak. A belső sem követi a megszokott 
elrendezést. A hagyományos, a bejáratot az oltárral 
összekötő, a hosszanti falakkal párhuzamos közép-
tengely itt jobbra tolódik, és amellett van egy másik, 
az átlós mestergerendához igazodó irányulás is. A kö-
zéptengelytől jobbra álló, falhoz támaszkodó oltárt és 
a bejáratot összekötő tengelyt egy keskenyebb padsor 
és az oltárt megemelő téglány alaprajzú lépcső követi. 
Míg a bal oldali, szélesebb padsor és az oltár alatti öt-
szög alaprajzú posztamens az átlóhoz igazodik. (10. kép)

A szabálytalan poliéder, pontosabban csonkolt tég-
latest alakú épület leírásának szókészlete nemcsak azt 
jelzi, hogy templomunk nélkülözi a történeti épület-
tagolást és díszítést, de azt is, hogy távolságot tart az 
1945 utáni modern építészet szabályos kubusokat pre-
feráló irányától is.

A templom méltatói egyetértenek a Cserépváralján 
épült templom építészettörténeti jelentőségével.47 Az 
ismertetők leírásai azonban néhány kisebb tévedésen48 
túl két típushibát követnek el. Az egyik az épülettö-
meg, pontosabban a mestergerenda helyzetének le-
írása. Hiába közli ugyanis Csaba 1961-ben temploma 
alaprajzát,49 Erdőssy és Rév50 azt állítja, hogy az sa-
roktól sarokig húzódott. Csakhogy épp a harmadoló 
pontokat összekötő megoldásnak köszönhető ez a 
kivételes épülettömeg. A másik típushiba a homlok-
zati harangfal defi niálása. Rév és a Vukoszávlyev–Ur-
bán szerzőpáros „zömök torony” értelmezése éppúgy 
hibás, mint Prakfalvi és Kovács haranglábja,51 hiszen 
míg a torony belső teret feltételezne, addig az utób-
bi, defi níciója szerint, a templomtól különálló, nyitott 
szerkezetű építmény.

Az építéstörténet

Cserépváralja 1946-ban lett plébánia, de az egyházköz-
ségnek nem volt saját temploma, így az iskola két ösz-
szenyitott tantermében tartották az istentisztelete-
ket. 1958 februárjában Fias István plébános elküldte az 
Egyházügyi Hivatalnak az építési engedély kérelmét az 
építendő templom terveivel.52 (11. kép) Szentirmai József 
okleveles építészmérnök műleírása ezzel indít: „Hom-
lokzatai és belső térelrendezései egyrészt az építtetők 
kívánságai, másrészt az anyagi és műszaki lehetősé-
gek fi gyelembevételével kerültek kialakításra. A külső 
homlokzatokon jelentkező terméskő falazat, a kis kiug-
rású rizalitok és a zömök torony a hegyvidéki tájba, az 
erőt sugárzó hegyvonulatokba illeszkedést szolgálják.”53 
A téglány alaprajzú, homlokzati tornyos templom „az 
építés színhelyéhez közel fejthető terméskőből épül, 
tömörfalas rendszerben”, kívül hézagolva, belül vakolva. 
Bár a kérelmet az iskolaigazgató és a községi Tanács is 
támogatta, 1959 januárjában, majd 1959 augusztusá-
ban is meg kellett ismételni kérésüket.54 Az 1959. július 
20-i keltezésű, a „Cserépváralján építendő istentiszteleti 
terem építéséhez” készült költségvetést és tervrajzot 
Papp István mezőkövesdi okleveles építőmester írta 
alá.55 (12. kép) Az engedélyezési terven alap- és helyszín-
rajz, egy hosszanti és két keresztmetszeti rajz látható. 
A tompaszögű L alaprajzú épület szélesebb szárnyában 
nyílik a bejárat, ahol a szélfogón és előtéren át balra for-
dulva jutunk a szabálytalan, konkáv hatszög alaprajzú 
templomtérbe. A szentély (ami csupán egyetlen lépcső-
vel megemelt, hatszög alaprajzú dobogó) jobb oldalán 
nyílik az épület vonalát folytató trapéz alaprajzú sek-
restye. A teremtemplom bal oldali hosszanti falához ta-
padva, az oltár vonalában állnak a padsorok. A szélfogó 

47 Rados Jenő: Magyar építészettörténet. Budapest, Műszaki, 31975. 414; 
Dr. Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete. Budapest, 1983. 
10; Rév 1987; Bujdosó 2000. 19; Prakfalvi 2002. 269. (mind ld. 46. 
j.); Kovács 2010. (ld. 8. j.); Vukoszávlyev–Urbán 2016. (ld. 2. j.)

48 Rév 1987. (ld. 46. j.) 43. és Vukoszávlyev–Urbán 2016. (ld. 2. j.) 309. is 
tévesen állítja, hogy az épület tengelye az utcával szöget zár be, mi-
vel azzal párhuzamos. Rév 1987. 44. szerint „A padozat síkja – a mes-
tergerenda átlós vonalát követve szintén két részre oszlik, a burkoló-
kő egyik oldalon piros, a másikon fehér”, holott a padló a padsorok 
alatt vörös, közöttük pedig fehér. Másrészt azt állítja, hogy a „torony 
terméskő fala fehérre van meszelve”. Uo. 43. Ezt a képzetet variálja 
át Kovács 2010. (ld. 8. j.) 19, aki azt állítja, hogy „a templomtestet és 
a »tornyot« is terméskő borítja, az utóbbit fehérre meszelve”. A Rév 
megfogalmazásában hibás (hisz vakolt felületű) terméskő fal Ko-
vácsnál már csak borítás. Szintén téved Kovács, mikor a 14. lábjegy-
zetben azt írja: „Sajnos a tornyot utóbb egységesen sima felületűre 
vakolták”. Uo. 24. A harangfal kialakítása ugyanis Csaba elképzelése 
szerint, tehát eredetileg is simára vakolva valósult meg. Bujdosó 
2000. (ld. 46. j.) 19. beton helyett műkő oltárról és padokról ír.

49 Csaba László: Róm. kat. templom Cserépváralján. Magyar Építőművé-
szet, 10. 1961. 4. sz. 50–51. Statikus: Thoma Levente.

50 Erdőssy 1983. 10 (ld. 47. j.); Rév 1987. (ld. 46. j.) 44.
51 Rév 1987. (ld. 46. j.) 43, Vukoszávlyev–Urbán 2016. (ld. 2. j.) 309; 

Prakfalvi 2002. (ld. 46. j.) 269. (Prakfalvi tévedése alapulhat Csaba 
épületleírásain, ő ugyanis írásaiban haranglábnak nevezi a homlok-
zati harangfalat. Csaba 1961. (ld. 49. j.) 51; L. L. [Lukács László]: A Vigi-
lia beszélgetése Csaba László építésszel. Vigilia, 54. 1989. 1. 50; Csaba 
László: Templomok és templomszerkezetek. Magyar Építőipar, 1990. 
5. 195.) Kovács 2010. (ld. 8. j.) 19. és 14. jegyzet „Haranglábként funk-
cionáló hasáb”-nak és toronynak egyaránt nevezi.

52 EFL Archivum Novum Acta Parochiarum Cserépváralja (Továbbiak-
ban: EFL AN AP Csv) 4586/1957, 317/1958, 1098/1958, MNL OL XIX-A-21b 
1958. Cserépváralja, 1199/1958.

53 EFL AN AP Csv 1199/1958.
54 EFL AN AP Csv 366/1959. és 2946/1959.
55 EFL AN AP Csv 2946/1959.
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12. Papp István: Cserépváralja, Istentiszteleti terem, engedélyezési terv, 1959. július 20. 
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Novum Acta Parochiarum Cserépváralja 2946/1959

11. Szentirmai József: Cserépváraljai r. k. plébániatemplom, 1958
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Novum Acta Parochiarum Cserépváralja 1199/1958
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13. Papp István: Cserépváralja, Istentiszteleti terem, részlet, alaprajz, 1959. július 20.
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Novum Acta Parochiarum Cserépváralja 2946/1959

14. Papp István: Cserépváralja, Istentiszteleti terem, részlet, keresztmetszet, 1959. július 20.
Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Novum Acta Parochiarum Cserépváralja 2946/1959
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bal oldali (a többinél vastagabb) faláról mestergerenda 
indul az átellenes fal sarka, illetve az oltár jobb oldalán 
lévő üvegfal felé. (13. kép) A keresztmetszetekből kitűnik, 
hogy ez a megvastagított fal 8,5 méterével a templom 
legkiemelkedőbb pontja, az épület magassága ugyan-
is az emelkedő mestergerendára ültetett nyeregtető 
miatt a 2 és 7,5 méter közt váltakozik. A terméskő fala-
kat ez a vakolt pengefal, valamint a bejárat és az oltár 
melletti üvegfelületek törik meg, utóbbiak biztosítják 
a tér megvilágítását a különben ablaktalan épületnek. 
A hossz- és keresztmetszeteken a gerendák tagolta me-
redek nyeregtető alakította szabálytalan hasáb külön-
böző nézeteit látjuk. (14. kép)

Az egyházhatóság által engedélyezett tervet 1959. 
augusztus 12-én küldte meg Brezanóczy Pál apostoli 
kormányzó Lobkovitz László, miskolci egyházügyi fő-
előadónak. Leírta, hogy az egyházközség már kivonult 
az iskolából, hogy azt fel lehessen újítani,56 emiatt je-
lenleg a szabad ég alatt miséznek. Lobkovitz időhúzása 
miatt57 Brezanóczy szeptemberben Olt Károlyhoz, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnökéhez fordult. Olt no-
vember 10-én értesítette őt arról, hogy „a bemutatott 
tervektől eltérően […] egy 6×10 m nagyságú istentisz-
teleti helyiség megépítését”58 engedélyezi. Az átterve-
zett verziót 1960 márciusában nyújtották be. Az 1960. 
március 15-i keltezésű építési engedély megérkezése 
után elkezdődött a munka.59 1958–1959-ben már kiter-
melték és a helyszínre szállították az építőköveket, 1960 
februárjában pedig előkészítették a templomhelyet. 
A templomhely kimérése május 15-én, az alap kiásása 
május 24-én kezdődött.60 Csaba László gyakran ment 

művezetni az építkezést.61 1960. október 22-én ideigle-
nesen tető alá hozták, 31-én pedig megáldották a temp-
lomot.62 A munkálatokat 1961. május 24-én fejezték be. 
A belső 1962. április 15-re készült el, az oltár korpuszát 
április 18-án állították fel. Május végére pedig a villanyt 
is bevezették.63 (15. kép)

A Fias István áthelyezésekor készített templomépíté-
si elszámolás64 évekre és tételekre bontva tartalmazza 
az összes kiadást, és sorra veszi a templom adatait is. 
Innen tudjuk, hogy a vasmunkákat Frindt Imre buda-
pesti lakatosmester, a templom padjait és kő szentelt-
víztartóját Takács József templomgondnok készítette 
el. A korpusz Somogyi József szobrászművész, a taber-
nákulumajtó Kondor Béla festőművész munkája volt. 
Csaba László tervezte a beépített berendezési tárgyakat: 
a betonlábazatú, márványlappal fedett oltárt, a falba 
süllyesztett, szintén beton tabernákulumot, tizenhat 
darab, betonlábakkal, fenyődeszka ülővel készült padot 
és az oldalfalakon lévő hat-hat kő gyertyatartót vörös-
réz gyertyatálakkal.65

Az építéstörténetből egyrészt kiviláglik, hogy az 
egyházközség eredeti elképzelése egy hagyományos 
megoldású, homlokzati tornyos templom volt, ami 
azonban az anyagiak hiánya miatt nem valósulhatott 
meg.66 Másrészt az, hogy adott volt a felhasználható 
építőanyag, és mindhárom terv láttatta is a termés-
kő falazatot. Enigmatikusabb azonban a második terv 
kérdése, ahol egy tökéletesen formabontó épületterv 
tervezőjeként Papp István építőmestert ismerhettük 
meg. Ennek feloldását Csaba László 1989-es interjújá-
ban találjuk. Eszerint Csaba az általa tervezett miskolci 

56 Kovács 2010. (ld. 8. j.) 24., 13. jegyzet. Csaba 1990. (ld. 51. j.) 194-re hi-
vatkozva cáfolja Rév 1987. (ld. 46. j.) 43. iskolabővítésre vonatkozó 
állítását, noha ott csak annyi van, hogy „E kis templom felépüléséig a 
faluban iskolakápolna működött”. Igaz, Csaba 1990-es írásában való-
ban az áll, hogy az egyházat a tanácselnök ebrudalta ki az iskolából, 
csakhogy az 1989-es interjúban úgy fogalmaz, hogy a tanteremhasz-
nálat problémái miatt „Azt mondták, az egyház menjen ki az iskolá-
ból. Kap állami támogatást”. Lukács 1989. (ld. 51. j.) 50.

57 EFL AN AP Csv 3243/1959. Lobkovitz nem továbbította Brezanóczy le-
velét, hanem elküldte a mezőkövesdi tanácshoz, ahol nem nyúltak 
az ügyhöz.

58 EFL AN AP Csv 4258/1959. Csaba László 1994-es cikkében azt írja, 
hogy az engedély kiadása az ő ÁEH-nál tett személyes látogatása 
után történt, amikor a „szúrós szemű, barátságtalan arcú elvtárs 
[…] Meggyőződött arról, hogy a terv nem nagyobb mint 6×10 m, 
hogy valóban nincs torony […] s mivel a rajzból semmit sem tudott 
kiolvasni, némi burkolt fenyegetések, hosszas vitatkozás közepette 
aláírta”. Csaba László: Az „első templom”. Műszaki Tervezés, 34. 1994. 
4. sz. 39.

59 EFL AN AP Csv 960/1960. Miklós Imre 16.261/1960. levele Fias 1962-es 
elszámolásában az áll, hogy 1960. május 12-én vették kézhez az épí-
tési engedélyt. Uo. 186/1965.

60 EFL AN AP Csv 186/1967. Fias elszámolása. Vukoszávlyev–Urbán 
2016. (ld. 2. j.) 309. szerint „A templom alapkövét szimbolikusan 
1960. május 1-én, Munkás Szent József ünnepén rakták le”. Állításuk-
hoz hivatkozást nem adnak meg.

61 Csaba 1990. (ld. 51. j.) 195; Csaba 1994. (ld. 58. j.) 39.
62 Prakfalvi 2002. (ld. 46. j.) 269. azt írja, hogy a templom „az Állami 

Egyházügyi Hivatal előírásait be nem tartva valósult meg”. Állításá-
hoz hivatkozást nem ad meg. Forrásaink nem támasztják ezt alá.

63 EFL AN AP Csv 186/1967. Fias elszámolása.
64 EFL AN AP Csv 186/1967. Fias elszámolása.
65 Vukoszávlyev–Urbán 2016. (ld. 2. j.) 310, 100. jegyzet szerint ez „fa-

lazott keresztútjel lámpással”, ami azért tévedés, mert a tervezés 
idején még nem volt villany a faluban, így ezeket Csaba gyertyatar-
tónak szánta. Illetve a keresztút tizennégy stációból áll, tehát ezek-
nek a tárgyaknak akkor sem ez a funkciója, ha a hívek a keresztút 
képeiket alájuk akasztották. Ugyanitt „a templom igazi szépségé”-t 
adó részletek közt sorolják fel a „saját tervezésű lámpatestek”-et. Ez 
a fentiek miatt szintén téves állítás.

66 Míg a Szentirmai által tervezett templom költségvetése 479 627,94 
forint, addig Papp Istváné 186 614,9 forint összköltséggel számolt. 
EFL AN AP 1199/1958. és 2946/1959.
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15. Cserépváralja, templom főhomlokzat
Fotó: Lantos Edit
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hűtőház építését irányította, és „a hűtőház műszaki el-
lenőre egy kőművesmester volt, aki egyszer megsúgta: 
falubeliek megkeresték és kérték, tervezzen egy temp-
lomot, mert neki van tervezői jogosultsága”. Megkérte 
Csabát, hogy segítsen neki, „hogy az mégis valahogy 
olyan »templomszerű« legyen. […] kiderült rövidesen, 
ő úgy gondolta: ne segítsek, hanem tervezzem meg. 
Mondtam, jól van, Pista bácsi, én megtervezem, te alá-
írod – neked van jogod, nekem nincs (ez 1959-ben volt), 
el van intézve”.67 Bár az 1988-as68 és az 1994-es cikkében 
már nem teljesen így emlékszik,69 sőt Csaba sehol sem 
említi az 1959-es L alaprajzú tervét, a levéltári források 
az 1989-es verziót támasztják alá, s eszerint Csaba két 
tervet is készített ehhez a templomhoz, amelyből csak 
a másodikat írta ő alá.

A tervek tanulságai

Az ismeretlen Csaba László-terv és a megvalósult épület 
összevetése módot ad arra, hogy megmutassuk Csaba 
László épületkoncepciójának azokat az elemeit, ame-
lyekről ő az alaprajzi megkötöttség ellenére sem volt 
hajlandó lemondani. A téglány alaprajz és a főhom-
lokzatról indított mestergerenda az épülettömeg és a 
körítő felületek egyszerűsítését eredményezte, hisz az 
eredeti, konkáv hatszög alaprajzú templomon csak a 
sekrestye és az előtér végfala párhuzamos a telekével, 
valamint a hosszanti falak megtörése és az épület bel-
sejéből indított emelkedő mestergerenda következté-
ben a falak és a tető síkjai is többszögű alakzatok let-
tek volna. Az áttervezés után megmaradt a kívül-belül 
terméskő falazat, a vakolt, fehérre festett harangfal 
az ötszögű harangnyílással, a bejárati és oltár melletti 

üvegfelületek, és a belső fehérre festett födém a látszó 
gerendákkal. Nem változtatott Csaba az épülettömeg 
oltár felé emelkedő kialakításán és a mestergerenda át-
lós elhelyezésén. Megtartotta az aszimmetrikus belső 
térszervezést is, az oltár–bejárat tengely fénnyel kiemelt 
végpontjaival. És más megoldással, de ragaszkodott az 
érkező felé forduló bejárathoz is.70 Építészettörténeti 
helyét keresve tehát legalább három lehetséges attribú-
tumunk is van: a terméskő, beton és üveg hangsúlyos 
használata, az oltár felé emelkedő födémmegoldás, és 
az azt hangsúlyozó fényhatások kialakítása.

Templomunk kortársai

Csaba további templomain sem használ terméskövet, 
mégsem ez az egyedüli épülete, amelyet a kőfalazat 
láttatásával épített fel. A Balatonfüred, Noszlopy utcai 
mentőállomás (1958–1960) (16. kép), a tihanyi és norma-
fai (1970) nyaralók és a Budapest, Tömörkény úti „Nyá-
ri lak” (1970) (mindhárom Cs. Juhász Sárával közösen) 
szintén kőfalazattal és fehérre festett betonrészletek-
kel épültek.71 A helyi anyagok használata nem idegen 
a korabeli építészettől sem. Az épület funkciójától füg-
getlenül vállalja a terméskő fal megmutatását pl. az 
eichstätti pedagógiai iskola (Karljosef Schattner–Jo-
sef Elfi nger, 1960–1964), a geroldshauseni St. Thomas 
Morus-templom (Walter Schilling, 1959),72 a badacsonyi 
borozó (Callmeyer Ferenc, 1957), illetve a jósvafői bar-
langkutató állomás (Reischl Antal, 1959). Sőt az 1958-
as brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának étterme 
(Németh István) is.73 Ezek az épületek úgy illeszkednek 
a természeti vagy éppen a hagyományos építészeti kör-
nyezetbe, hogy tervezőik az épület tömeg- és részlet-

67 Lukács 1989. (ld. 51. j.) 49. Az EFL-ben található 1959-es engedélye-
zési terv egyértelműen Papp Istvánt tünteti fel tervezőként, tehát 
ahol az interjúban Csaba úgy fogalmaz, hogy „Mikor kész volt a terv 
[Papp István] elgondolkozott, s azt mondta: Ő bizony, ha megkérde-
zik, kénytelen bevallani, hogy ezt lerajzolni se tudnám, még kevésbé 
megtervezni. Volt önkritikája. Abban maradtunk, gyorsan megszer-
zem tervezői jogosultságomat, hogy aláírhassam a tervet”, nem az 
első, hanem a második tervre vonatkozik.

68 Csaba azt írja, hogy a 6×10 méter alapterületű templomot 1959-ben 
tervezte. Csaba László: Templom Cserépváralján 1960-tól napjain-
kig. Magyar Építőművészet, 1988. 3. sz. 30–31.

69 Csaba 1994. (ld. 58. j.) 38. állításai közül levéltári forrás nem erősí-
ti meg, hogy Fias átadta volna Papp Istvánnak egy háború előtti 
„kéttornyú, nyerskőfalazatú templom” tervét áttervezésre. (És mint 
láttuk, a korábbi terv egytornyú templomot ábrázolt.) Nem en-
nek átrajzolt változatát mutatták be „az Állami Egyházügyi Hivatal 
egri »bajszos püspökének«” (és Cserépváralja ügyei – Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei település lévén – a miskolci tanácshoz tar-
toztak.) Az alapterület korlátozása sem megyei, hanem központi 
döntés volt. A Papp aláírása itt úgy szerepel, hogy az építőmester fel-
ajánlotta, hogy „a tervet majd ő fogja aláírni, hogy nekem ne legyen 
bajom belőle”, de amikor meglátta a tervet, visszakozott.

70 Az első terven az utcára merőleges lépcső vezet az utca vonalával 
szöget bezáró homlokzathoz. Az elkészült verzió azonban a lépcsőt 
indítja az utcához képest hegyesszögben.

71 N. n.: Csaba László 1924–1995. Szerk. HAP Galéria. Budapest, HAP Ga-
léria, 2005. 7–10.

72 Bea Betz–Anita M. F. Schrade–Thomas Schabel: Architekturführer 
Bayern. München, Süddeutscher Verlag, 1985. 172, 368.

73 N. n.: Poharazó Badacsonyban. és N. n.: Barlangkutató állomás 
Jósvafőn. Magyar Építőművészet, 7. 1958. 1−3. sz. 55 és 31; Gádoros 
Lajos: Brüsszeli Világkiállítás. Magyar Építőművészet, 8. 1959. 1−2. sz. 
65−67.
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képzésében a kortárs formanyelvet használják. Csaba 
cserépváraljai temploma is a modern építészetnek eh-
hez a kevésbé technicista vonalához csatlakozik. Aho-
gyan azt 1961-ben megfogalmazta: „A templom kiala-
kítása a táj és a falukép hangulatához illeszkedik.”74 De 
az 1989-es interjúból azt is megtudjuk, hogy Csabát a 
tér és a falazat megformálásában szimbolikus értel-
mezés is vezette. „Nyers kőfalat terveztem, hozzá fe-
hér haranglábat. Felfogásom szerint a fehér harangláb, 
amely kiemelkedik a templom, illetőleg az imaterem 
fölé, szimbolizálja az egyházat fehérségével, a vörö-
sesbarna, faragatlan köveket fehér fuga kösse össze, 
szimbolizálva, hogy az egyház fehérségéből fakad az a 
hit, ami ezeket a köveket, mint a híveket, körbefonja.”75 
Ugyanitt azt is írja, hogy „Elképzelésem az volt, hogy 
az alacsonyra tett bejárattal belül emelkedő teret hoz-
zak létre: ha valaki belép, érezze, hova lép, emelje fel a 
tekintetét. Ezt sugallja az átlós gerenda, ami az oltár 
felé emelkedik”.

Csaba László külföldi tájékozottságáról egyelőre ke-
vés adatunk van. Egy 1966-os jelentésből annyi tudha-
tó, hogy 1961-ben a Magyar Építőművészek Szövetsége 
(MÉSZ) főtitkár választásakor „Csaba a MÉSZ jobboldali 
tagságának volt jelöltje, és komoly agitáció folyt meg-
választása érdekében. Csaba László nyugati irányzatú 
építész, beállítottsága is klerikális, vallásos. Komoly 
nyugati kapcsolatokkal rendelkezik, az UIA vezetőivel 
is állandó kapcsolatot tart”.76 Az itthoni szakirodalom-
ból Nagy Elemér ronchamp-i kápolnáról szóló cikke és 
az 1958-as brüsszeli világkiállításról készült beszámoló 
kínálja magát templomunk inspirációjaként. Nagy úgy 
véli, Ronchamp „példájából […] megtanulhatjuk, hogy 
egyszerű anyagokkal, sok helyszíni kötöttséggel […] is 
lehet korszerű építészetet csinálni. Mennél nagyobb 
természet-, ember-, táj- és anyagismeretünk […] a ki-
fejezés szabadsága és az anyagok építő szellemben va-
ló felhasználása terén, a mű annál tökéletesebb lesz”. 
A brüsszeli anyagból pedig a vatikáni pavilon ismerte-

16. Csaba László: Balatonfüred, mentőállomás, 1958-1960
Fotó: Lantos Edit

74 Csaba 1961. (ld. 49. j.) 51.
75 Lukács 1989. (ld. 51. j.) 50.

76 ÁBTL 3.1.2. M-23749/2. 49. 1-2. 1966. 10. 03-i jelentés.
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tője (különösen annak íves-lejtős lefedése, az „aránylag 
keskeny, kisméretű templomhajó felett az oltár irányá-
ba emelkedő függesztett tető” és a felmagasodó tégla 
alapú csonka gúla „befelé ívelt toronyszerű homlok-
lapjával” megoldott végfala) kínál képi párhuzamot 
Cserépváraljához.77

Eddigi ismereteink alapján Csaba László nyeregtetőt 
elforgató tömegképzése egyedi, de anyaghasználatá-
ban, az oltár felé emelkedő födém megoldásában és a 
szentély megvilágításában két kortárs templom is kö-
zel áll cserépváraljai temploma térszerkezetéhez. Az 
1958-as, Hasloch am Main-i, Hans Schlädel tervezte 
St. Joseph-templom trapéz alaprajzát három olyan fal 
rajzolja ki, amelyek egyik végükön ívben meghajlanak. 
Ezeket csak a homlokzat jobb oldalán nyíló bejárat, az 
oltár jobb oldalán nyíló üvegfal és a kórus alatti átjáró 
szakítja meg. A padsorok elhelyezése a bejárat–oltár 
axisához igazodva aszimmetrikus. Az épület lapos te-
tős, tornya a homlokzat bal oldalán áll. Az oltár melletti 
megvilágítás kiemeli az ott elhelyezett Julius Bausen-
wein-szobrot.78 Az épület kívül kváder falazatú, belseje 
vakolt. Stock szerint ez a templombelső szolgált modell-
ként79 a másik, hasonló felépítésű templomhoz, melyet 
Miguel Fisac tervezett. A Vitoriában felépült Coronación 
de Nuestra Señora-templom (1960) alaprajzának befog-
laló formája szintén trapéz, körítőfalaiból három eny-
he ívet ír le. A bejárat a homlokzat jobb oldalán nyílik. 
Itt is aszimmetrikus kissé a padsorok elrendezése, de 
nem igazodik a bejárat–oltár tengelyhez. Az emelkedő 
lapos tető alatt S ívet leíró mennyezet található. Az ol-
tár jobb oldalán az épület teljes magasságában húzó-
dó (a hajó felől láthatatlan) üvegfelület adja a szentély 
megvilágítását. Az itt elhelyezett kereszt Pablo Serrano 
alkotása.80 Az épület kívül és a jobb oldali belső falán 
kváder, a többi részen vakolt falazatú.81 A kő- és beton-
felületek együttes használatán, az oltár felé emelkedő 
födém megoldáson, és a szentélyt hangsúlyozó meg-
világításon túl Cserépváralján is hangsúlyos a kortárs 
képzőművészeti alkotások használata.82

Árkay, Csaba és az évtized

Dolgozatomban ismeretlen terveiken keresztül Ár-
kay Bertalan és Csaba László a háború utáni évek épí-
tészeti kihívásaira adott eltérő válaszait mutattam be. 
Csaba itt ismertetett cserépváraljai tervei és templo-
ma radikálisan szakít a magyarországi templomépí-
tés gyakorlatával. Ám építészettörténeti jelentőségét 
nemcsak ez adja, hanem azok az eredeti válaszok is, 
amelyeket a megújuló egyetemes templomépítészet 
formaproblémáira, az épülettömeg szobrászi formá-
lására, az aszimmetrikus szerkesztésre, a természeti 
környezetbe illeszkedésre és a fény-árnyék áhítatkeltő 
hatásának kihasználására adott kortársaival egy időben.

Árkay horti és taksonyi templomáról korábban a ter-
vező az 1920-as évektől kezdődő templomépítészeti 
megújuláshoz való kapcsolódását mutattuk ki. Az élet-
mű kisebb templomainál azt láttuk, hogy jó arányér-
zékkel, de egyszerű formaképző rutinnal oldotta meg 
az újabb és újabb templomépítési megbízásokat. Az itt 
közölt ideáltervei szinte ugyanazt mutatják. Egyértel-
műnek tűnik, hogy ő a gyakorlati megbízások felől köze-
lítette meg a templomtervezést, amikor is a köztudatba 
átmenő új épületformákat pár hagyományos részlet-
megoldással ismerőssé téve próbált megbízásokhoz 
jutni.83 Vagyis élete második szakaszában már messze 
nem tartozott a templomépítészet iránymutatói közé, 
és a városmajori templom építészettörténeti bravúrja 
egyedül áll életművében. Vele ellentétben Csaba László 
viszont még behatárolt körülmények között is képes volt 
Árkaynál majd egy évtizeddel korábban újragondolni a 
templom terének és jelentésének 1945 utáni fogalmát.

Lantos Edit
művészettörténész doktorandusz,
ELTE Művészettörténet Doktori Iskola,
könyvtáros, MTA-KIK MTMT
lantos.edit@hotmail.com

77 Nagy 1958. (ld. 45. j.); Gádoros 1959. (ld. 73. j.) 26.
78 G. E. Kidder Smith: The New Churches of Europe. New York, Holt, Rine-

hart and Winston, 1964. 148.
79 Wolfgang Jean Stock: European Church Architecture 1950−2000. Lon-

don, Prestel, 20032. 50−51.
80 Smith 1964. (ld. 78. j.) 240.
81 Karina Duque: Clásicos de Arquitectura: Iglesia de Nuestra Señora de 

la Coronación / Miguel Fisac. http://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/02-263607/clasicos-de-arquitectura-iglesia-de-nuestra-seno-

ra-de-la-coronacion-miguel-fi sac (Letöltve: 2017. augusztus 29.)
82 A templom és a berendezés tervezésének egyként kezelése bevett 

tervezői gyakorlat. Csaba eljárása annyiban más, mint pl. Árkayé, 
hogy a szentélyrész kialakításához nem egyházművészeket, hanem 
képzőművészeket kért fel.

83 Leadás előtt álló, A római katolikus templomépítészet Magyarországon, 
1945–1970. című PhD-dolgozatomban részletesen tárgyalom majd 
annak lehetséges okait, hogy Árkay idővel miért kapott egyre keve-
sebb megbízást.
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The architect Bertalan Árkay applied for a design assignment to 
Pál Brezanóczy, Archbishop of Eger in 1970. Among the designs 
sent to him, there was a sketch representing the bell-tower 
of a modern church built in Salzburg. This paper aims to com-
pare both the previously unknown traditional designs and 
the Salzburg sketch with the similar ones belonging to the 
architect’s legacy. One of the most distinctive architectural 
motifs of the bell-tower of the Salzburg sketch is the open bel-
fry formed by freestanding pillars which reminds us of two 
church buildings designed by Robert Kramreiter: the Sankt 
Erentrudis (1958–1961) church in Salzburg–Herrnau and the 
church of Lassnitzhöhe (1961–1963) near Graz. A detailed sty-
listic analysis has led to the conclusion that there are some 
similarities between these designs and the earlier pieces of 
Árkay’s œuvre. The analysis points to the fact as well that the 
architect’s designs were traditional ones. This attitude is well 
demonstrated by the plans made for bell-towers which follow 
faithfully the historical forms. Árkay’s plan presented here and 
labelled as a modern one, in fact follows the innovative forms 
of church design with a decade-long delay.

The church in Cserépváralja, built by László Csaba, is the fi rst 
modern building of the post 1945 Hungarian church architec-
ture. The ground-plan of the church is a rectangle, the block of 
the church is a truncated rectangular cuboid that is the result 
of a diagonally rotated saddle-roof. The fi rst known plan of a 
traditional church with a facade tower was made by József 
Szentirmai. Due to the high cost a new plan was made in 1959. 
The plan of the L shaped building, with an elevating ridge was 
signed by István Papp (master builder, Mezőkövesd). However, 
a new plan was needed due to the licensing procedure setting 

the sizes of the church. The third and fi nal plan in 1960 was cre-
ated by László Csaba. The paper proves using archival sources 
and the memoranda of the architect that both the 1959 and 
1960 plans were made by László Csaba.

A comparison of the plans helps to understand the main com-
ponents of László Csaba’s architecture. These were: his intent 
to use freestone walling, the building mass raising gradually 
towards the altar and the use of light to emphasize this lat-
ter, most sacred part of the church building. Although these 
three characteristics can be found in contemporary church 
architecture as well (H. Schlädel, Hasloch am Main, 1958. and 
M. Fisac, Vitoria, 1960), the shaping of the building mass by 
using the rotated saddle-roof is without precedents. With 
this church László Csaba has joined the trend of the post 1945 
church architecture, that emphasises the sculptural shaping 
of the buildings. His solutions are on par with the best exam-
ples of contemporary architecture.

László Csaba’s two plans from 1959 and 1960, in comparison 
with Árkay’s plans from 1970 were unequivocally indicative of 
László Csaba’s pioneering role in Hungarian church architecture.
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