
megalapozásig jutottam el - nagyjából csak az erazmista hagyományok kultu
rális-irodalmi vetületét tudtam felvázolni.

Pedig azokat a példákat is ismertetni kellene, mert igaza van mind Erasmus
nak, mind Baranyi Decsi Csimor Jánosnak, amikor az utóbbi Erasmus egyik
bölcs mondását (Chíl, I. C. V. D. III.) úgy értelmezi, hogy "Az elrejtett tudomán
nak semmi haszna nincs":

Occultae Musicae nullus respectus.
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CSÁSZÁR LÁSZLÓ

Századunk magyar templomépítészete

Előző cikkemben azt igyekeztem bemutatni, hogy miként tudott megfelelni a
külföldi templomépítészet karunk változó világa követelményeinek. Jól megfi
gyelhetök voltak a mozgatóerők az architektúrában, a tradíciókhoz való kapcso
lódás szándéka, a szimbólumok érvényesülése és olyan momentumok megléte,
amelyek elemzése a múvészetpszichológia szakterü1etére vezet el bennünket.

Az első kérdéskör azokat a törekvéseket öleli fel, amelyek a történeti temp
lomépítészet megszabott szerkezeti és formai elemeihez - igényes esetben azo
kat átfogalmazva - nyúl vissza.

A szimbólum-rendszerek talán kisebb szerepet játszanak a modern megfogal
mazásoknál, mint korábban, ahol, főleg az ábrázoló-múvészetekben, mint tud
juk, nagyon nagy súlyuk volt. De megvolt ez az építészetben is: a kereszt alakú
alaprajzok, a centrális épületek, körtemplomok, amelyek a jeruzsálemi Szentsír
templomot idézik, a különféle Trinitas-szimbólumok mutatják ezt. A modern
építészet talán kevésbé, de él vele. (Például Oscar Niemeyernek korábban be
mutatott, a brazil fővárosban megépített katedrálisa, amelynek felső lezárása
Krisztus töviskoronájára emlékeztet)

Szerzőnkelőző írása lapunk 1990.9. és 1991.2. számában jelent meg.
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Ami pedig a mélyebb vonatkozásokat illeti, ma talán ezek a legdominánsab
bak, s nemcsak a szakrális építészetben, hiszen a narratív információk, az orna
mentika hiányában más eszközök, színek, arányok, tömeg- és foltkontrasztok,
antimetrikus egyensúlyok kerülnek előtérbe,

Konmk magyar templomépítészete hasonló vonásokat mutat. Itt három f6
irányzatot regisztrálhatunk, ha figyelmen kívül hagyjuk a nagyszámú neoba
rokk és egyéb historizáló alkotásokat. Az első kettő még a tradíciók erejét mu
tatja s századunk els6 felére jellemző,

A század elején szökkennek szárba a különbözö felfogású népí-nemzeti stí
lusok. Három példát említsünk meg a változatokra. Lechner Odön kőbányai

plébániatemplomát, a zebegényi katolikus templomot, mely Kós Károly nevé
hez fűződik és Medgyaszay rárosmulyadi templomát.

A második csoportba már a korai modern stílus templomai tartoznak, ame
lyek még megtartják a többhajós. hosszházas, árkádpilléres történelmi elrende
zést, mint Arkay Bertalan városmajori temploma (1933), vagy a Rimanóczy
Gyula által tervezett Pasaréti téri ferences templom és rendház (1936). De ide
sorolható még a háború után megépült rózsadombi Kapisztrán Szent János
templom, amelyet Say-Halász Antal tervezett. Külső tömege bazilikális, de ez a
belsőben nem érvényesül, mivel a kiemelkedő középtömeget üvegmennyezet
választja le a főtértől. Az említett épületek közös vonása, hogy az ún. római
iskola művészeti irányának hatása alatt állnak, amelynek a klasszicizáló mo
dernség a jellemzéje az építészetben és az ábrázoló művészetben egyaránt.

1948 után a magyar templomépítészet nehéz idők elé nézett. csak a század
hatvanas-hetvenes éveiben, az állam és az egyház közötti feszült viszony némi
oldódásával került sor jelentösebb egyházi építészeti tevékenységre. Ennek is
komoly engedélyezési előfeltételeivoltak, s rendszerint akkor lehetett elfogadás
ra számítani, ha az adott helyen már álló templomot természeti katasztrófa,
mondjuk földrengés érte. De építhettek templomot a vallási élethez elégtelen kis
imaházak helyén is. Az állam, amely a műemlék templomok helyreállításához,
ha nem is kívánatos nagyságrendben, de támogatást nyújtott, nem járult hozzá
az új templom költségeihez. Ebb6l következett a takarékosság, az olesóságra
való törekvés, a költségesebb, nagyvona1úbb megoldások kerülése, a házilagos
kivitelezés. Igy kell tekintenünk arra a 250-et meghaladó számú templomépü
letre, amely az elmúlt 45 évben épült Ma
gyarországon. Igaz, ezek egy része az el
mondott okok miatt építészetileg alig érté
kelhet6. Annál kellemesebb érzés megfi
gyelni a jó kézzel tervezett alkotásokat,
amelyek meg tudták találni eredetiségüket
és egyedi hangjukat az anyagok-szerkeze
tek, tér és tömeg megválasztásában. Annak
ellenére, tegyük hozzá, hogy nem egyszer
támadt konfliktus a szélesebb horizontot
áttekint6 művész, a lelkész és az egysze
rűbb ízlésű falusi emberek között.

A harmadik csoportot korunk magyar
templomépítésének legérdekesebb irányza
tai jelentik. Az elsők egyike a cserépváraljai
római katolikus templom, melyet Csaba 1. kép
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3. kép

2. kép

László tervezett 1%1-ben. Négyszögű
tömegét nyers termésk6fal alkotja,
amelyet az oltárnál és a tornyon me
szelésselláttak el. Mivel a nyeregtető

gerince nem párhuzamos a hajó
hossztengelyével, érdekes, dinamikus
alakzat jött létre. Az egyszerű, tömör
hasábalakú harangtorony mediterrán
hatású (1. kép). A terméskő, cserép,
meszelt fal környezetbarát melegsé
ge, a szobrászias formák humanitása
közel hozza az épületet és mindazt,
ami hozzá kapcsolódik.
A természetes anyagok (kő, fa) alkal

mazása rokonítja az előző alkotáshoz a
révfülöpi római katolikus templomot, mely Török Ferenc tervei szerint épült
1982-ben.

Vörös almádi homokköböl készillt hasáb tömegének egyik sarka le van
metszve: itt a bejárat. Sajátosak az alkalmazott nagy üvegfelületek: a szólőtókék,

gyümölcsfák között álló templomba ezáltal beáramlik a mindig megújulni kész
természet megnyugtató időtlensége. Török Ferenc egy másik munkájának szin
tén nyersen hagyott termésköfal a domináns eleme. Ez az edelényi, 1983-ban
épült görög katolikus templom. Centrális tér, érdekes, hogy tervez6je néhány
egyszerű eszközzel hogyan tudta a súlyos bizáncias hagyományokat felvillan
tani (2. kép). E kérdéskörhöz tartoznak a falu népi-paraszti tradícióit a moder
nizmus utáni látványgazdagabb felfogással ötvöző újabb alkotások, mint a Sza
bolcs-megyei Vaja katolikus temploma Golda János és Thoma Agnes munkája
ként 1987-ból. A bazilikális térben a látható szép fedélszék szobrászi rajza do
minál. Tornya vasbetonvázas, s .úgy épül be a templomtérbe, hogy nagy üve
gablakai ide is szolgálnak beviIágításul. Ugyanilyen egyszerűség a je1lemzője az
1984-85-ben,Török Ferenc tervei szerint megalkotott ábrahámhegyi templom
nak (3. kép).

A lejtős terepen elhelyezkedő, nyújtott téglalap alakú alaprajz jó lehetőséget

biztosított a különbözö szintek változatos összeépítésére. Aszimmetrikus, nyitott
fedélszéke, mely a karzat korlátját is felhasználja támaszu1, itt is komoly archi
tektonikus tényező.

A magyar modern templomépítés is fel
mutat olyan példákat, amelyek inkább a
geometrikus szigorúságot és zártságot vá
lasztják kifejezóeszközükül.

Csaba László 1964-ben elkészült hollóhá
zai római katolikus templomának a maga
idejében nagy hatást kiváltott épülete mu
tatja a legklasszikusabban ezeket a je1lem
vonásokat. Fekvő háromszög hasábok,
nagy tiszta síkok: ez körülbelül minden,
amit az építész fegyvertárából itt elővett.

Mégis ezek kapcsolata, elhelyezése a zöld
környezetbe re1axáns élményt gerjeszt s a
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megtisztulás örömét sugallja (4.
kép).

Térbeli rácsostartó, tehát egy
fémszerkezet absztrakt rajza a fő

attrakciója Szabó István 1982-es
dunaújvárosi református templo
mának. Maga a tömeg is érdekes:
szintén primér geometrikus for
mák, itt egy csúcsára helyezett, de
két szembelévő csúcsán lemet
szett kocka idomról van szó.

Az eddigiekben ismertetett érde-
4. kép kes architektúrák sokféle színt hoz-

tak be a magyar egyházi építészetbe és építészetünkbe egyáltalán.
Képzettársításokra, gondolatiságra ösztönöznek, bemutatják az anyagok és

formák belső erőit, játékát. Mégis erősebben kerülünk hatása alá azoknak, ame
lyekben a finom utalások, szimbólumok sokrétűsége,ezek tudatos alkalmazása
bizonyítja az alkotói elmélyilltséget, az építészeti kifejezés lehetőségeit.

Szamosbecs református templomát 1964-ben készítik el Bachrnann Zoltán ter
vei szerint. Már az alaprajz is szimbolikus értelmű: a középen kiöblösödő ívelt
forma a hal alakját mutatja. Az íves vonalvezetés a síkról a térre is áttevódik, s
így maga a tömeg is csupa szobrászias hajlat és lágyság. Ezt húzza alá és tartja
rendben a tető és fal közötti ablaksáv szalagja.

A templom elé a szabolcsi gyönyörű faharanglábak stilizált mását állította az
építész, így adva meg a helyi rniliő hangulatát. Erdekes felfigyelni arra, hogya
harangtorony talapzatának formája is a harang sziluettjét adja (5. kép).

Budapesten, a XI. kerületi Ildikó téren készítette el Szabó István másik refor
mátus templomát (6. kép).

A kép első pillanatban meghökkentő, lévén hogya templom egy hatszögű,

földre állított ferde hasáb alakját formázza. A másik két szemben fekvő oldala
a talajra merőleges, itt vannak a bejáratok. Az elmondottakból is következik,
hogy az alaprajz centrális. Lefedő szerkezete rácsos tartó, melynek csomópontjai
kálvinista vallási jelképet, csillagot mutatnak. A ferde hasáb éleire merőleges

üvegezett síkon történik a fény
bejutása a templomba. E felületet
lamellákkallátta el az építész.

Acél és alumínium lemezek,
kék csempeburkolat, fehér térrács
alkotják itt az architektúra meg
határozó elemeit, amelyekkel - a
dunaújvárosi templomhoz hason
lóan - az ipari építészet hangja
ismerhető fel a szakrális épületen.
De nemcsak ez. Az égre irányuló,
nagy üvegfelület, mint hatalmas rá
dióteleszkóp figyel, várja a Jelet,
hogy közvetíthesse az emberek felé

Zárjuk most áttekintésünket a
modern magyar templomépíté- 5. kép
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7. kép

6. kép

szet egy különlegességével, az 1982-ben
megépült halásztelki Szent Erzsébet
templommal, melynek Csete György
volt az alkotója. Az épület két szintból
tevődik össze: egy tizenhatszögűkupo
ladobból, amely a plébániát foglalja ma
gába és a félgömbalakú, faszerkezetű,

kupolajellegű építményból, amely maga
a templom. Az alsó szint kevéssé érvé
nyesül látványként a templom megkö
zelítésére swlgáló spirális, füvezett rám
pa miatt. A feljutást ezen kívül a rámpa
oldalára helyezett lépcső is biztosítja. A
templom alakját íves, egymást metszö

fatartók adják meg. A héj is faanyagú,
amelyet kívülről vörösréz lemez burkol be. A templom amellett, hogy jó funk
ciójú és kiváló akusztikájú, sokrétű képzettársításra ad alkalmat a szemlélőnek.

A kupolában felfedezhetjük a Szent Erzsébetre utaló stilizált rózsát, egy kissé
Szentkoronánkat. A fatartók íves futása - melynek szinte teljes gömbbé kiegé
szített modelljét mutatja a tabernákulum - az atomhéj elektronpályáira is uta
lásnak látszik. De utalhat gömbre, kozmikus testre, kupolajellegével csillagvizs
gálóra: vagyis a viIágmindenségre. A fa koronájára, mely a látható világot pél
dázza s gyökérzetével a szem elől elrejtetett.

Ugyanakkor lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe róla a jurta, a honfoglalás
előtti ősi forma, amely ebben a relációban múltunk sok-sok egymásra épült
rétegét, a pogányságon diadalmaskodó kereszténységet példázza: de nem az
ecclesia militans-t, hanem a megbocsájtó, magához ölelő egyházét.

A faanyagban rejlő szépségek további bemutatásával, a szobrászias formák
érvényesítésével Makovecz Imre és társai ajándékozták meg a templomépítésze
tet. Az 1987-ben elkészült siófoki evangélikus templom is már ezt mutatja. Job
ban artikulálta hangsúlyait az l~ben felszentelt paksi római katolikus temp
lomnál. Míg a siófoki templom tömege kissé komor és várszerű, Pakson oldot
tabb, lágy vonalakat találunk. Nem von le a művek értékéból az sem, ha az
építészetlörténésznek a paksi
templom a spanyol Antonio
Gaudit, míg Ráskai Péter győri

Szentlélek templománál (1987)
mintha Le Corbusier Ron
champs-i templomát juttatná
eszébe.

Amit a tanulmány elején
említettünk, talán sikerült bi
zonyítaní: az új magyar egyhá
zi építészet gyérebb lehetősé

gei mellett is meg tudta őrizni

európai színvonalát, nem mel
lőzhetó, sajátos színfoltot jelent
ezen a palettán.
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