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B a d a c s o n y t o m a j
szent istván király-KÁPoLnA

A badacsonytomaji Szent István király-kápolnáról

Jankovics Tibor bazaltkápolnája rendkívüli szépségű épület. A modern formák és építés-
technikák egyesülnek benne a hagyományos arányokkal, összekötve a kicsiséget és a  
monumentalitást, az ember és a fenséges Badacsony léptékét és arányait. Mintha öröktől 
itt állna a bazalthegy részeként: állandóságot és szentséget sugároz. 
A magasan a település fölötti erdő borította hegyoldal pici fennsíkja ősrégi szent hely. Pálos 
kolostor állt itt, forrással, mely ma is iható. A természetpusztító kőbányászat megszűntével 
benőtte az erdő, de a vallásos emlékezet számon tartotta a helyszínt, és már a kápolna előtt 
elkészült a II. János Pál pápa-emlékmű, melyet sokan látogatnak. 
Lelki, tájesztétikai és idegenforgalmi szempontból egyaránt hasznos volna, ha a kápolna 
köré ugyanilyen stílusban zarándokokat, turistákat fogadó épületek készülnének, megköze-
lítési utakkal és parkosított környezettel. 
A kápolna így fontos gyújtópontja lesz a pálosok nyomán újjáéledt lelkiségnek, állomása  
a már évek óta megindult, egyre terjedő zarándokmozgalomnak. 
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festőművész, teológus
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s z e n t  I s t v á n  C h a p e l  i n  B a d a c s o n y t o m a j

The construction of the chapel on the slopes of Mount Badacsony in the Balaton Uplands was initiated by Kossuth Prize 

winning painter erzsébet Udvardi. Besides taking local terrain conditions into consideration, the chapel was oriented in 

a way as to ensure appropriate lighting for the altarpiece. The single-nave inner space is roofed by brick vaulting. Basalt 

tiles were used for paving the floor around the altar, cut from a large basalt block itself. The outside wall was erected 

entirely by using basalt stones from demolished miner’s houses. Designed by Tibor Jankovics, the chapel has a simple 

ground plan which blends organically into the beautiful scenery as if it has always been standing there to invite passers-

by into its soothing interior.

A kápolna építését  Udvardi Erzsébet   
haláláig (†2013), a Badacsonytomajon élő 
Kossuth-díjas festőművész kezdeményezte. 
Egyházművészeti alkotásai több környékbeli 
kápolnában is megtalálhatóak. 
Az építési helyszín a Badacsony-hegy 
tomaji oldalán található Felső-Kolóniának 
nevezett magas fekvésű terület, melyen 
az 1965-ig működő bazaltbánya munkás-
lakásainak romjai álltak. A század elején 
megnyitott kőfejtőt egészen a 1960-as  
évekig üzemeltették. A lerobbantott  
bazaltsziklák széttöredező kövei lavina-
ként sodorták el és borították be a XIII. 
századi pálos kolostor maradványait. Nem 
messze innen fakad a Klastrom-kút bővizű  
hűvös forrása, és a 2008-ban megvaló-
sult II. János Pál pápa-emlékhely, Udvardi  
Erzsébet alkotásával. Talán mindennek 
együttesen köszönhető, hogy érezhető 
szakrális kisugárzása van a területnek. 
A tervezés során készített geobiológiai 
tanulmány szerint a helyszínen több, jól 
mérhető energiavonal (földidegáram) hú-
zódik. A kápolna két domináns erővonal 
kereszteződési pontján épült meg.
A tájolást két szempont befolyásolta 
alapvetően. Egyrészt a Balaton felé gyö-
nyörű kilátással nyíló plató terepadottsá-
gai, másrészt az a tény, hogy az Udvardi  
Erzsébet festőművész által felajánlott 
nagyméretű oltárkép megfelelő érvénye-
sülését csak egy meghatározott megvilá-
gítási irány és intenzitás tudja biztosítani. 
Fentiekből következően a kápolna északra 
tájolt, azaz az északi bejárati üvegfal biz-
tosítja az oltárkép megfelelő világítását.
Az egyhajós kápolnatér fölé láncgörbére 
szerkesztett, durvára vakolt és meszelt 
téglaboltozat borul. A bazalttáblákkal  
burkolt padozatból emelkedik ki az oltár 
szerepét betöltő monolit bazalttömb.
A nagyméretű (170x240 cm), mandorla-
szerű oltárképet – mely István királyt áb-
rázolja, amint felajánlja Szűz Máriának 
a Szent Koronát – egy rusztikus tölgyfa 
szekrény tartja. A szekrény apszis felőli 
frontját üvegajtók zárják, mely mögött jól 
látható az ott tárolt papi ruha és az egyedi 
tervezésű stóla, a kehelytakaró, valamint 
az oltárterítők. A kápolna minimális bútor-
zatát a tölgyfából készült két hosszanti pad,
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egy papi szék és két ministránsszék képezi,  
melyek formavilága és szerkesztésmódja  
a parasztbútorok egyszerűségét idézi.  
A falba süllyesztett szenteltvíztartó fehér 
vraca-tömbből készült.

A kápolna belső terét a keleti homlokza-
ton kialakított három, résszerű ablakon 
bejövő természetes fény deríti. Az északi 
homlokzaton lévő bejárati üvegfal a bel-
ső téren túlmenően az oltárkép optimális 
megvilágítását hivatott biztosítani. Mes-
terséges fényt az üvegfal ajtó feletti osztó-
bordájába integrált, speciálisan kialakított 
LED-es lámpatest szolgáltat, biztosítva a 
festmény aranyozott felületeinek ragyo-
gását.  A szentély boltozatában kialakí-
tott nyílás arra szolgál, hogy Szent István  
a pannonhalmi apátság alapítólevelén  
található monogramjának a padozatba mart 
másolatára éles, célzott fényt bocsásson 
minden év augusztus 20-án (István-napon),  
amikor a Nap a legmagasabban jár, azaz a 
csillagászati dél idején. Ezáltal a kozmikus 
rendhez való állandó kapcsolódás vizuáli-
san is érzékelhető.

Az elbontott romos bányászházak bazalt-
köveiből készült a kápolna teljes külső 
burkolata, mely rakásmódját, karakterét 
tekintve a badacsonyi szőlőkben jellemző 
szárazon rakott támfalakat idézi.
A tervezői szándék szerint a kápolna  
magától értetődően egyszerű formálású, 
a gyönyörű környezet elidegeníthetetlen, 
szerves részét képezi. Mintha örökké ezen 
a helyen állt volna, arra emeltetett, hogy 
csalogassa és befogadja az arra járó em-
bereket, hogy belső terében elcsendesed-
hessenek.
Az Udvardi Erzsébet által kezdeményezett 
kápolna megvalósítását a badacsonytomaji  
Szent Imre Plébánia, Badacsonytomaj  
Polgármesteri Hivatala és a helyi lakosság, 
illetve a településhez kötődő személyek és 
civil szervezetek támogatták.
A Szent István Király-Kápolnát 2014.  
augusztus 23-án  dr. Erdő Péter bíboros,  
prímás, esztergom-budapesti érsek szen-
telte fel. Úgy tűnik az azóta eltelt rövid idő 
alatt, hogy a helyi lakosok és az arra járók 
megkedvelték és befogadták a kis hegyi 
kápolnát.

18

o r s z á g é p í t ő   2 0 1 4 | 0 4

Jankovics Tibor: 
Szent István király-kápolna, Badacsonytomaj 
Felszentelve: 2014. augusztus 23-án

„…habent sua fata libelli…” (a könyveknek 
megvan a maguk sorsa), hangzik a klasszikus 
latin idézet, de ezt plagizálva mondhatjuk,  
hogy nemcsak a könyveknek, hanem a mű-
alkotásoknak, épületeknek, és ezen belül 
azok szerkezeti elemeinek és anyagainak is 
megvan a maguk sorsa. A Balaton-felvidék 
bazaltköveit környezetükből kiemelve (aho-
gyan ez a természetes alapanyagok sorsa) 
először bányászlakások építéséhez használ-
ták fel, majd a rendszerváltást követően az 
egész telep az enyészet sorsára jutott, mint 
megannyi épületünk történelmünk viharos 
évszázadaiban. Most pedig újraéledt egy 
kápolna alakjában.
Az építész következetesen használja a helyi  
építőanyagokat, azaz a bazaltot, amely 
egyben az épület külső héjazatát jelenti.  

Az északi homlokzat sztéléként hasít a tájba, 
s egyben mintegy az örökkévalóság szimbó-
lumaként is. A táj elillanó formáit feloldó, 
a kontúrokat elmosó impresszionisztikus 
gondolkodásmóddal szemben egyértelműen 
kijelöli a formákat, sztélé a maga örökké-
valóságában. Tornyot, irányt jelez a zarán-
dokok számára ebben a meglódult időben.  
A déli homlokzat megismétli – természete-
sen most már a torony nélkül – az északi 
homlokzat formavilágát. Tömegszervezésé-
ben nagyon is egységes, könnyen áttekint-
hető, jól átgondolt. A különböző funkciókat 
betöltő épületrészeket – torony, templom-
test, szentély – egységesen kezeli, ami 
nagy erénye az épületnek. Ez az egységes 
tömeg- és térszervezés nemcsak a külsőben 
nyilvánul meg, hanem a belsőben is.
Számomra lenyűgöző a belső és a külső 
egységének, valamint harmóniájának meg-
teremtése. A külső „durván” megmintázott 
felületével szemben egy abszolút letisztult  

belső felülettagolás sima és egyszerű for-
mavilága lenyűgöző. A templomtestet és 
a szentélyt ugyanolyan módon kezeli az 
építész (tömegét és anyaghasználatát  
illetően), amivel rendkívül egységes teret 
hozott létre. Például ugyanaz a bazaltkő fedi 
a kápolna padlózatát, amit már a külső felü-
letkezelésben is használt. Egyszerre intim,  
ugyanakkor monumentális belső teret  
sikerült a tervezőnek létrehoznia. Ritka  
pillanata ez a magyar szakrális építészetnek.  
Úgy gondolom, Jankovics Tibor neve ezzel  
bekerült a magyar szakrális építészet  
történetének jeles pillanataiba. Ez alkalom-
mal nem vizsgáltuk az oltárképet, a textíli-
ákat és a liturgikus tárgyakat.

Prof. dr. Lőrincz Zoltán
művészettörténész, teológus  
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s egyben mintegy az örökkévalóság szimbó-
lumaként is. A táj elillanó formáit feloldó, 
a kontúrokat elmosó impresszionisztikus 
gondolkodásmóddal szemben egyértelműen 
kijelöli a formákat, sztélé a maga örökké-
valóságában. Tornyot, irányt jelez a zarán-
dokok számára ebben a meglódult időben.  
A déli homlokzat megismétli – természete-
sen most már a torony nélkül – az északi 
homlokzat formavilágát. Tömegszervezésé-
ben nagyon is egységes, könnyen áttekint-
hető, jól átgondolt. A különböző funkciókat 
betöltő épületrészeket – torony, templom-
test, szentély – egységesen kezeli, ami 
nagy erénye az épületnek. Ez az egységes 
tömeg- és térszervezés nemcsak a külsőben 
nyilvánul meg, hanem a belsőben is.
Számomra lenyűgöző a belső és a külső 
egységének, valamint harmóniájának meg-
teremtése. A külső „durván” megmintázott 
felületével szemben egy abszolút letisztult  

belső felülettagolás sima és egyszerű for-
mavilága lenyűgöző. A templomtestet és 
a szentélyt ugyanolyan módon kezeli az 
építész (tömegét és anyaghasználatát  
illetően), amivel rendkívül egységes teret 
hozott létre. Például ugyanaz a bazaltkő fedi 
a kápolna padlózatát, amit már a külső felü-
letkezelésben is használt. Egyszerre intim,  
ugyanakkor monumentális belső teret  
sikerült a tervezőnek létrehoznia. Ritka  
pillanata ez a magyar szakrális építészetnek.  
Úgy gondolom, Jankovics Tibor neve ezzel  
bekerült a magyar szakrális építészet  
történetének jeles pillanataiba. Ez alkalom-
mal nem vizsgáltuk az oltárképet, a textíli-
ákat és a liturgikus tárgyakat.

Prof. dr. Lőrincz Zoltán
művészettörténész, teológus  
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