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I. Előszó 

Takáts László nevével a muravidéki épített örökség kutatása során találkoztam 

először. Figyelmemet leginkább az építész sajátos formavilága keltette fel, amely 

meglehetősen egyedinek tekinthető a muravidéki építészetben. Ahogy komolyabban 

kezdtem tanulmányozni  munkásságát, egy sor kérdésbe és tisztázandó információba 

botlottam, ugyanis Takáts nemcsak a Muravidéken, de Budapesten is alkotott, és a 

birtokomban lévő információk szerint az egykori Magyarország megbecsült építésze 

volt. Kutatásom során aztán világossá vált, hogy életművének nagy része ennek ellenére 

ismeretlen, ezért úgy döntöttem, hogy szakdolgozati témámul választom életének és 

munkásságának teljes körű feldolgozását. Témaválasztásomat az is befolyásolta, hogy 

jómagam is a Muravidékről származom, ebből kifolyólag fontosnak tartom a helyi 

művészettörténeti értékekkel való foglalkozást.  

A szakdolgozat tehát Takáts László munkásságát igyekszik kellőképpen 

feldolgozni, illetve kibővíteni eddig ismeretlen adatokkal, tervekkel és épületekkel. A 

20. század elején Takáts építészként jelentős mértékben járult hozzá a muravidéki 

épített örökség gazdagításához, ami leginkább Muraszombat városképén érezhető. 

Nevét korában nemcsak a Muravidéken ismerték, hiszen tevékenysége a történelmi 

Magyarország más részeire is kiterjedt. Mára azonban neve és munkássága többnyire a 

feledésbe merült – ez alól kivételt képez a Muravidék – ami valószínűleg korai 

halálának tudható be, hiszen emiatt  nem volt lehetősége kvalitását olyan mértékben 

bizonyítani, hogy neve napjainkban is ismertebb legyen legalább szakmai körökben. 

Ígéretes építészkarrierjének az I. világháború vetett véget, modern formavilágát és 

építészmunkáját így nem sok épület őrzi, azok azonban jól tükrözik Takáts progresszív 

építészgondolkodását.   

Mivel a szakdolgozat életmű monográfiaként Takáts munkásságát igyekszik 

rendszerezni, elkerülhetetlen az életrajzi adatok vázolása. Ami azért is fontos, mert az 

eddigi szakirodalomban nem jelent meg átfogó életrajzi írás Takáts Lászlóról. Takáts 

muravidéki épületei viszonylag jól dokumentáltak, ami elsősorban Janez Balažic és 

Franc Obal muravidéki művészettörténészeknek köszönhető. Takátscsal kapcsolatos 

tanulmányaik más témával foglalkozó monográfiák részeként jelentek meg, például a 
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Muraszombat építészetével vagy a muravidéki szecessziós épületekkel foglalkozó 

művekben. Ezekben találni néhány életrajzi adatot is, a teljesség igénye nélkül. 

Kutatásom legfontosabb célja azon épületek felkutatása volt, amelyek Takáts 

László személyéhez köthetőek, beleértve a történelmi Magyarország teljes területét, 

hiszen vannak olyan épületei, amelyek kimaradtak az eddigi kutatásokból. A pályázati 

munkák esetében,  ha ugyan maga a pályaterv már sehol sem lelhető fel, de a pályázati 

anyag igen, igyekszem rekonstruálni magát a pályázatot és Takáts munkáját is.  

A szakdolgozatban központi szerepet kapott a megépült és a tervekben szereplő 

Takács-féle épületek építészeti elemzése. Az elemzések következtében más építészekkel 

való analógiákat is felkutattam, főleg arra a kérdésre keresve a választ, hogy ki és 

hogyan hatott Takáts építészetére. Összegzésként pedig megfogalmazom Takáts 

építészetének fontos momentumait, elhelyezem a magyar építészettörténetben, és 

kiemelem progresszív újításait, illetve újszerű gondolkodását. Mivel Takátsról nem 

jelent meg átfogó szakirodalom, kutatásom nagy része levéltári anyagokra támaszkodik. 

Ezért elsődleges forrásként használtam (gyűjtöttem és rendszereztem) különböző 

levéltárak anyagát. Természetesen figyelembe vettem az eddig megjelent írásokat, 

tanulmányokat is, illetve fellapoztam több olyan monográfiát, amely tágabb értelemben 

a kor építészetével foglalkozik. Az épületek elemzését a személyes terepmunka, 

megfigyelés és az épületek fotografikus dokumentálása segítette leginkább. Takáts 

munkásságát célszerűnek tartottam két részre osztani. Az első egységet muravidéki 

épületei, illetve az ottani munkássága képezi. A besorolást nemcsak a földrajzi helyzet 

határozza meg, hanem az is, hogy Takáts a Muravidéken önálló építészként jelenik meg, 

budapesti tartózkodása alatt viszont munkáit nem egyedül, hanem tervezőtársával, 

Tornallyay Zoltánnal együtt készítette.  
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II. Bevezető 

A szlovéniai Muravidék története érdekesen alakult a XX. században. A térség 

ugyanis az utóbbi száz év során különböző országok fennhatósága alá tartozott. A mai 

Muravidéket: a valamikori Zala megyéhez tartozó Alsólendvai járást, a Vas megyéhez 

tartozó Muraszombati járás jelentős részét, illetve a Szentgotthárdi járás településeinek 

egy részét a trianoni békeszerződést követően a Szerb–Horvát–Szlovén (a későbbiekben 

Jugoszláv) Királysághoz csatolták. A II. világháború alatt Muravidék visszakerült 

Magyarországhoz, de a háború végével ismét Jugoszlávia része, majd 1991-ben az 

önálló Szlovén Köztársaság része lett. 

A dualizmus időszakának gazdasági fellendülése teljes mértékben éreztette 

hatását a muravidéki településeken is. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb és legszebb 

példája a vidék épített öröksége, hiszen ekkoriban alakult ki Lendva és Muraszombat 

mai értelemben vett városmagja. Iskolák, bankok, hotelek, kórházak és más 

közigazgatási, valamint különböző funkciókat ellátó épületek épültek. A virágzó 

polgárság nagy hangsúlyt fektetett a magánházakra is, ily módon jöttek létre 

reprezentatív lakóházak és villák. A profán épületek mellett a szakrális építkezésben is 

aktív időszakról lehet beszélni. Az új templomok építése mellett több átalakítási munkát 

is ebben az időszakban végeztek. A századfordulón a muravidéki élet, kultúra és 

művészet virágkorát élte. Az I. világháborút követően azonban megszűnt a közvetlen 

kapcsolat Magyarországgal és ezzel együtt a művészeti, főleg építészeti hatásokkal is. A 

mélyrepülést a II. világháború csak fokozta, hiszen az erős zsidóság, amely Alsólendván 

és Muraszombatban felvirágoztatta a gazdaságot és a kereskedelmet, a kihalás szélére 

került.  

A Muravidéken a XIX. és a XX. század első két évtizedében készült épületek 

szorosan és közvetlenül kapcsolódnak a magyar építészethez. A vidék nemcsak az 

építészeti stílusok tekintetében, hanem az építészeket tekintve is a történelmi 

Magyarország szerves része, annak legnyugatibb vége volt. Az itt tevékenykedő 

építészek többnyire Pestről vagy más területekről érkeztek. Kivételnek számít Takáts 

László, aki az akkor Vas megyéhez tartozó Muraszombatban született.  

Takátsot tanulmányai vezették Pestre, egy olyan időszakban, amikor a város 

nemcsak az ország gazdasági és közigazgatási fővárosa volt, de a művészi világot és 
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annak folyamatait is meghatározta. Budapest az újító stílusirányzatok, vagy jobban 

mondva az új stílusirányzatok bölcsője volt ebben az időszakban. A századforduló 

építészeti formavilágáról semmiképp sem mondható, hogy letisztult stílus mentén 

haladt, és hogy pontosan meghatározható egy időbeli töréspont, amikor az új 

kiszorította a régit. Sőt, inkább az figyelhető meg, hogy ugyanabban az időben még kéz 

a kézben jár az eklektika és az újszerű, amit gyűjtőfogalommal gyakran szecessziónak 

nevezünk. Hogy érezhessük ezt a stíluskavalkádot, elég megvizsgálni a századfordulós 

Budapest új épületeit. 1902-ben épült meg a neogótikus Steindl-féle Országház, 1900–

1903-ban építették a neoromán Halászbástyát Schulek Frigyes tervei alapján, 1896-tól 

épült a Millenniumi épületegyüttes, és számos más régi stíluskorszakból merítő épület 

tervezése vagy építése folyt ekkor.
1
 De a Rezső téri templom tervpályázatát (a 

későbbiekben részletesen foglalkozom vele) is említhetjük, amely 1913-ban jelent meg, 

és a történelmi román stílust írta elő. 

Ezzel ellentétben Lechner Ödön ugyanebben az időben egy új ízlésvilágnak a 

tükrében megalkotta többek közt az Iparművészeti Múzeumot (1893–1896, Pártos 

Gyulával), a Földtani Intézet épületét (1898–1899) és a Postatakarékpénztárt (1899–

1902). A XIX. század végére tehát már megjelent egy új stílusvilág, amit szecessziós 

stílusnak szokás nevezni, és tágabb értelemben azt a művészi törekvést jelöli, amely 

megpróbál elszakadni a konvencionális építészettől.
2
 De a korszak (1890–1916) 

építészetét vizsgálva, világossá válik előttünk, hogy ez az elszakadás sem egységes 

irányzatként lép fel, hanem egyénenként vagy körönként eltérően próbálja az újat 

megtalálni, néha úgy, hogy éppen a legősibbhez nyúl vissza. A „szecesszió” elnevezés 

körüli kérdések már a századfordulón is vita tárgyát képezték, hiszen ekkor a szakma 

megkülönböztette a „szecessziós” és a „magyar stílust”. Mivel a korabeli újító 

törekvések nem egy irányvonal és nem is egy stílus mentén haladtak, a magyar építészet 

kapcsán helyénvaló, ha a szecesszió elnevezést az eklektika alternatívájaként 

értelmezzük: új megoldásokat kínált a konvencionális alaprajzi sémákra, épülettömegre, 

homlokzati tagolásra és a díszítőelemekre.
3
 Ezért helyénvalónak tűnik Gerle János azon 

megállapítása, miszerint a korszak minden új irányzatának megnevezésére használatos 

                                                 
1
 Rados Jenő: Magyar építészettörténet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1975, 298–314. 

2
 Déry Attila és Merényi Ferenc: Magyar építészet 1867–1945, Budapest: Urbino Kiadó, 2000, 94. 

3
 Uo. 93–94 
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szecesszió megnevezés félrevezető is lehet egyben, ezért a Kubinszky Mihálytól átvett 

századfordulós építészet fogalmával illette a vizsgált időszakot.
4
  

Az ilyen irányzat és stílus egyik megalkotója, aki Takáts művészetére is 

erőteljesen hatott, a már említett Lechner Ödön volt. Lechner az eklektikus építészekkel 

ellentétben elsőként emelt olyan elemeket a formanyelvébe, amelyek semmiképpen sem 

tekinthetők architektúrai megoldásoknak, és addig szinte elképzelhetetlenek voltak. 

Lechner vezette be a falfelületek síkként való kezelését, ami már a fent említett 

épületein is érződik. Az eklektikára nagy mértékben jellemző plasztikus 

homlokzatkezelést sík díszítőelemekre cserélte.
5
 Lechner művészetével még egy fontos 

mozzanat jelenik meg: ő teremtette meg a „magyar nemzeti stílust”, amelynek egyben 

szónoka lett. Ebben nagy hatást gyakoroltak rá Huszka József kutatásai, aki a XIX. 

század utolsó két évtizedében lelkesen hirdette a magyar ornamentika keleti eredetét.
6
 

Lechnert saját korában sokan hasonlították Otto Wagnerhez, aki úttörője és zászlóvivője 

volt a bécsi szecessziónak. Ő azonban Lechnerrel ellentétben visszautasította a nemzeti 

építészet lehetséges kialakulását.
7
 

Lechner írásaiban többször kitért arra, hogy az építészeknek kötelességük 

elsajátítani és megtanulni a „magyar népstílust”.
8
 Többnyire írásainak is köszönhetően 

alakult ki az a fajta Lechner-kultusz, ami őt a magyar stílus megalkotójának és 

legnevezetesebb képviselőjének tekinti. A mestert már életében sok kritika érte, gyakran 

támadták progresszív elgondolásai miatt is, Kós Károly viszont azért, mert nem a vidéki 

magyar építkezésből, hanem keleti dekórumvilágból merített.
9
 Ennek ellenére számos 

követője akadt, akik a századfordulón a Lechner-féle felfogás tükrében alkottak. 

Lechner formavilágából számos építész indult, többek közt Lajta Béla is, aki a 

századelő legegyénibb építésze volt. Lajta fokozatosan kezdte leegyszerűsíteni épületei 

alakítását, míg nem elért odáig, hogy szinte csak a sima falfelület maradt meg. A 

Lechner stílusával való szakítást az 1906-os Malonyay-villa jelenti, amely erősen tagolt, 

aszimmetrikus, tagozatokat és díszítményeket nélkülöző, egyszerű nyílásformáival, 

                                                 
4
 Gerle János: Gondolatok a magyar századfordulós építészetről. In: A századforduló magyar építészete. 

Szerk.: Gerle–Kovács–Makovecz. Békéscsaba: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, 7. 
5
 Déry Attila: Nemzeti kísérletek építészetünk történetében. Budapest: XFER Kiadó, 1995. 89. 

6
 Déry–Merényi 2000, 83. 

7
 Wagner Otto: Üdvözlet a magyar építőművészeknek Wagner Ottótól. In: Magyar építészet 1867–1945. 

Szerk.: Déry Attila és Merényi Ferenc. Budapest: Urbino Kiadó, 2000, 109 
8
 Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. In: Vállalkozók Lapja, 1907. január 1., 9. 

9
 Kós Károly: Nemzeti művészet. In: Magyar Iparművészet 1910. XIII/14. 141–157. 
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magas oromzatával addig ismeretlen, idegen formákat hozott a magyar 

építőművészetbe. Az épület az „angol ház”, a magyar népi építkezés és a romantikus 

finn építészet egy különös elegye.
10

 A finn építészet, különösen Eliel Saarinen, aki az 

1900-as Világkiállításon robbant be a köztudatba a finn pavilonnal, valamint köre a 

későbbiekben Kós Károlyra és a „fiatalokra” is nagy hatást gyakorolt.
11

 Emellett Kós 

Károly az angol művészetből is táplálkozott, főleg William Morris munkásságából, aki 

szerinte John Ruskin elméletét, a művészetet mindenkinek!-et próbálta a gyakorlatban 

megvalósítani.
12

 Kós számára fontos volt a „népi építkezés” is, de ennek kiindulópontját 

többnyire leszűkítette a Székelyföld épített hagyatékára.
13

  

A Muravidék peremvidékként, annak ellenére, hogy lakosságának jelentős része 

a szlovén nemzethez tartozott, a századfordulói építészetben kifejezetten Budapest 

orientációjú volt. Szlovén területről nem érte hatás Takátsot sem, sőt 

templomépítészetben a mai Szlovénia területét tekintve az ő muraszombati temploma 

számít az elsőnek, amely szakított a konvencionális formákkal, és egy új stílus 

hírnökévé vált. Ezt követően csak az 1916-ban épült  javoricai Szentlélek templom az, 

amely kifejezetten a kortárs északi építészetből merít, és amelyen érezhető egy más 

stílusvilág megjelenése. Ebben az időben tehát a szlovén területeken meglehetősen 

konzervatív ízlésvilág uralkodott, aminek köszönhetően a „neó”-s stílusok sokáig 

fennmaradtak, és csak elvétve tűnt fel egy-egy, az új ízlést tükröző épület, többnyire 

csak 1900 után. A vidék provinciális jellegéből kifolyólag a bécsi hatás kifejezetten 

erősebb volt itt, mint a magyar területeken. Josip Vancač (magyar származású építész) 

is Schmidt tanítványként érkezett Ljubljanába, de munkáin már érezhető egy új 

formavilág megjelenése, amely leginkább a bécsi szecesszióból merít. Ő tervezte többek 

közt a Ljubljanai Városi Takarékpénztárt (1903–1904) és a Ljubljanai Népi 

Hitelszövetkezet épületét (1907–1908), és Ciril Metod Koch radovljicai 

Hitelszövetkezete is tanára, Wagner hatását tükrözi. A szlovén művészetben ebben az 

időben a magyarhoz hasonlító „nemzeti művészet” nem jött létre, inkább a wagneri 

„univerzális” szecesszió iránya mentén haladt. De nem szabad megfeledkezni Max 

Fabianiról sem, akinek ljubljanai alkotásai szintén a bécsi szecesszió formavilágából 

                                                 
10

 Gerle János és Csáki Tamás: Lajta Béla. Budapest: Holnap Kiadó, 2013, 15. 
11

 Csáki Tamás: A finn építészet és az „architektúra magyar lelke”. In: Múltunk, 2006/1. 200–230. 
12

 Kós Károly: Guild of Handicraft. In: Kós Károly emlékkönyv. Szerk.: Kuszálik Péter. Marosvásárhely: 

Mentor Kiadó, 2003. 11-13. Elektromos formában elérhető: 

http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf844.pdf [letöltve: 2014. 03. 20.] 
13

 Pá Balázs: Kós Károly. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971, 20. 

http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf844.pdf
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merítenek. Közülük talán a Krisper- és a Bamberg-ház a legfontosabb, amelyek a XX. 

század első évtizedében épültek.
14

  

Az említett hazai és külföldi hatások, amelyek az egyes magyar alkotóknál 

nyomon érhetők, arról tanúskodnak, hogy akkoriban megismerhetőbbé vált a világ a 

magyar művészek számára. A hazai mellett elérhetővé váltak a külföldi szakmai 

folyóiratok, a magyar építészek számos tanulmányutat tettek szerte Európában. Ennek 

következtében a közvetlen példák néha ismeretlenek maradnak, hiszen annyi inger érte 

az építészeket, mint addig még talán soha. A korszak másik problémáját pedig maga a 

korszak építészetének a megnevezése jelenti. Nevezzük szecessziónak, magyar stílusnak 

vagy a századforduló építészetének, egyik sem írja teljesen körül egy adott építész vagy 

épület stílusvilágát. Ezért nehéz egyes művek vagy azok tervezőinek beskatulyázása, 

amit tudományágunk néha előszeretettel alkalmaz. A korszak lehetőséget adott az 

individuumok kibontakozására, továbbá az új építészeti technikák alkalmazására. A vas 

és beton használata ekkor már nem számít új keletű technikának, hiszen például a Henri 

Labrouste tervezte, 1843 és 1850 közt épült párizsi Sainte-Geneviéve Könyvtár
15

 belső 

teherbíró szerkezete is vas szerkezettel lett alátámasztva. A vasbeton szerkezetnek a 

szakrális épületek építésében való alkalmazása azonban újdonságot jelentett. Ebben is 

Otto Wagner járt az élen, hiszen steinhofi temploma (Die St. Leopolds Kirche der Heilb 

und Pflegeanstalt am Steinhof, 1905–1907) az első vasbeton szerkezetű kupolával 

rendelkező templom.
16

 A technikát Wagner-tanítványok sora sajátította el, többek közt 

Medgyaszay István is, akinek rárósmulyadi katolikus temploma és mauzóleuma a 

magyar építészettörténet első vasbeton szerkezetű templomaként van számon tartva.
17

   

A formai sokszínűség és az ipari fejlődés hozadékaként elért új technikák 

közepette Takátsnak lehetősége nyílt arra, hogy saját művészi világát megteremtse. 

Olyan korban alkotott, amikor, ahogy azt már vázoltam, sorra különböző ingerek 

érhették, nemcsak szűkebb hazájából, de európai hatások sokaságával is találkozhatott. 

 

 

                                                 
14

 Simonišek, Robi: Slovenska secesija. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 
15

 Nikolaus Pevsner: A History of Building Types. Princeton University Press: 1979. 107 
16

 Graf, Otto Antonia: Otto Wagner. Das Werk des Architekten 1903–1918. Bécs: Böhlau Wien, 1994. 

400-420. 
17

 Potzner Ferenc: Medgyaszay István – Az építészet mesterei. Budapest: Holnap Kiadó, 2004. 107–114. 
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III. Takáts László életrajza 

 Takáts László 1880. május 13-án született Muraszombatban (szlovénul: Murska 

Sobota). Édesapja, Takács R. István kőszegi származású volt, Murahalmoson 

(szlovénul: Kupšinci) tanítóként dolgozott az ottani általános iskolában. Édesanyja, 

Lovassy Lutter Gabriella szigetvári származású lány volt.
18

 A család 1884-ben 

Murahalmosról Muraszombatba költözött, mivel édesapját az akkor alapított 

muraszombati állami elemi iskola igazgatójává nevezték ki, és ezt a posztot 1913-ig 

töltötte be.
19

 

 Takáts Lászlót a csendlaki (szlovénul: Tišina) plébánia születési és keresztelői 

könyvében Takácz László Jenő néven jegyezték be. Nevét 1905-ben az országos és 

templomi bizottság jóváhagyásával Takáczról Takátsra változtatta.
20

 

 Édesanyját már féléves korában elveszítette, ezért gyermekkorát egészen 10 éves 

koráig nagyatyjánál, Luster Pál főerdésznél töltötte. Édesapja újra megnősült, feleségül 

vette Kammermayer Irmát, Budapest polgármesterének unokahúgát. Takáts László 

általános iskolai tanulmányait szülőfalujában (Muraszombat ma már város) végezte.
21

 

Innét a kőszegi árvaházba került, ahol a jezsuita gimnáziumot látogatta. Az első négy 

évet, 1891–1895 között Kőszegen, az 5–8. osztályt pedig Szombathelyen járta fizetős 

növendékként, ahol 1899-ben kitűnő eredménnyel fejezte be tanulmányait.
22

 

Középiskolai évei alatt 150 forintos Mária Terézia-féle ösztöndíjban részesült.
23

 

Ugyanebben az évben felvételt nyert a budapesti Királyi József Műegyetemre. 

Takáts hallgatói törzskönyvéből megállapítható, hogy vizsgáit, illetve kötelezettségeit 

többnyire kitűnő (6) eredménnyel végezte, legrosszabb érdemjegye mind közül az 5-ös 

volt. Az I. építészi szigorlatát 1901. szeptember 9-én szintén kitűnő eredménnyel tette 

le.
24

 Oklevelét 1903. június 20-án szerezte meg, szintén kitűnő eredménnyel 

                                                 
18

 A csendlaki plébánia születési és keresztelői könyve, III. füzet, 48. sz., 1880, 55.: 

 Takácz László Jenő, szül. 1880. május 13. Muraszombat 6. házszám alatt. 

 Édesapja: D. Stephanus Takács. Docens r.cath. Ginséo (ti. Kőszeg megnevezése) 

 Édesanyja: D. Gabriella Lutter Lovasy, r.cath. Szigetvár 
19

 Obal, Franc: Arhitektura v obdobju 1900–1941 v Murski Soboti. Murska Sobota: 1982. 6. 
20

 A csendlaki plébánia születési és keresztelői könyve, 1897/905 
21

 S. I. (a szerző rövidítése): Takáts László. In: Mörszka Krajina. Markiševci, 1926. január 24, 2. 
22

 Vecsey Lajos: Kelcz-Adelfy árvaház története 1741–1941. Szombathely: Martineum, 1943. 448. 
23

 Obal 1982, 6. 
24

 Hallgatói törzskönyv, Takáts László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltár. 
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matematikából, mechanikából, ábrázoló geometriából, statikából, középületi 

építészetből, művészettörténetből és tervezésből. Az oklevelet az akkori rektor, Ilosvay 

Lajos és az építészeti kar dékánja, Rados Gusztáv írtak alá.  

Ezt követően Klosterneuburgban volt önkéntes katona. Majd kiváló 

eredményeinek köszönhetően az egyetemtől nyert Lubics-féle 1300 koronás ösztöndíjjal 

tanulmányútra ment. Először Olaszországba, majd pedig Németországba látogatott el. 

Berlinben Johannes Otzen tanítványa volt, ahol megismerkedett a 

templomépítészettel.
25

 Ezen utazásokról nem sikerült részletes feljegyzéseket találnom, 

pedig fontos lenne ezen adatokra és információkra szert tenni, hiszen ez az időszak kb. 

3 évet ölel fel Takáts életéből: a diploma utáni, 1903 és 1906 közötti évek teljes 

egészében hiányosak. A tanulmányutakat szakmai szempontból is fontos lenne ismerni, 

hiszen az olasz és német építészet nagy hatást gyakorolhatott rá.  

Takáts neve a Magyar Királyi József Műegyetem 1906/1907-es tanévének 

programjában jelenik meg, ahol tanársegédként van feltüntetve Pecz Samu mellett a 

Középítéstannál. 
26

 A kővetkező két tanév programjában is megtalálható tanársegédként 

a neve Pecz Samué mellett.
27

 Az 1909/1910-es tanév programjában viszont már nem 

szerepel a neve.
28

 Az eddigi szakirodalom Takáts tanársegédi munkáját 1906 és 1910 

közöttre tette, de valószínűtlen, hogy az 1909/1910-es tanévben tanársegédként a 

műegyetemen dolgozott volna, hiszen a hivatalos programban nem szerepel a neve.  

Ebben az időben Takátsot az akkori Országháza főépítészének is kiválasztották. 

Egyelőre nem ismert a kinevezés pontos dátuma, mivel a forrásokban az 1908-as és az 

1909-es évszám egyaránt szerepel.
29

 A feladatra Justh Gyula választotta ki 45 pályázó 

                                                 
25

 Ismeretlen szerző: In memoriam. A vértanúhalált szenvedett Tisza István gróf és Návay Lajos volt 

képviselőházi elnököknek és az 1910–1918-iki országgyűlés hősi halált halt tagjainak, tisztviselőjének és 

egyéb alkalmazottainak emlékezete, Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1925, 29. 
26

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1906/1907 tanévre. Budapest, 1906. 15.  

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/190

6_07/&alcim_id=1754 [letöltve: 2014. október 20.] 
27

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1907/1908 tanévre. Budapest, 1907. 16.  

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/190

7_08/&alcim_id=1750 [letöltve: 2014. október 20.] 

Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1908/1909 tanévre. Budapest, 1908. 15 

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/190

8_09/&alcim_id=1619 . [letöltve: 2014. október 20.] 
28

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1909/1910 tanévre. Budapest, 1909 

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/190

9_10/&alcim_id=1615 . [letöltve: 2014. október 20.] 
29

 S. I. (a szerző rövidítése) 1926, 2. 

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1906_07/&alcim_id=1754
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1906_07/&alcim_id=1754
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1907_08/&alcim_id=1750
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1907_08/&alcim_id=1750
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1908_09/&alcim_id=1619
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1908_09/&alcim_id=1619
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1909_10/&alcim_id=1615
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1909_10/&alcim_id=1615
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közül, kitűnő iskolai eredményével indokolva döntését.
30

 A kinevezés, illetve az 

Országházbeli munkássága kapcsán nem sikerült kiderítenem, pontosan mi volt a 

feladata. Kérdéses, hogy főépítészként egyáltalán volt-e valamilyen érdembeli 

eredménye, mivel erről semmilyen dokumentum vagy levéltári anyag nem tanúskodik. 

Országházbeli munkatársai őt találták a legalkalmasabbnak az Országgyűlési 

Alkalmazottak Nyugdíjpótló és Segítő Egyesülete élére, így 1912-től az egyesület 

elnöki posztját töltötte be.
31

 

1910-ben barátjával és kollégájával, Tornallyay Zoltánnal
32

 Budapesten 

építészirodát nyitott.
33

 Közösen több pályázaton is sikeresen részt vettek, de az 

építésziroda hagyatéka nem maradt fent, csak a sajtóból lehet ismerni közös 

munkásságukat.  

Takáts Lászlót az I. világháborúban behívták a magyar hadosztályba. Először  

tartalékos hadnagyként a komáromi utásziskolának lett a parancsnoka, ahonnét a frontra 

küldték.
34

 Fiatalon, 36 évesen, 1916. szeptember 11-én golyó által veszítette életét a 

kelet-galíciai fronton Halics közelében, a komáromi cs. és kir. 5/t. árkászkülönítmény 

parancsnokaként. Társai ideiglenesen a Stasiowa-wola temetőjében helyezték 

                                                                                                                                               
 Az 1908-as év van feltüntetve.  

Obal, Franc: Umetnostnozgodovinska podoba nove župnijske cerkve sv. Nikolaja v Murski Soboti, In: 

Utrinki iz stoletne zgodovine stolnice v Murski Soboti. Muraszombat: 2012. 89. 

 Az 1909-es év van feltüntetve. 
30

 Obal 2012, 89. 
31

 In memoriam 1925, 29–30 
32

 Tornallyay Zoltán (Tornalja, 1882. 12. 20.–Tornalja, 1946. 10. 18.) 1905-ben szerezte diplomáját a 

Budapesti Műegyetemen. Tanársegédként ő is Pecz Samu mellett dolgozott. 1908–1909 között egyéves 

ösztöndíjjal Franciaországban és Németországban a korszerű építési szerkezeteket tanulmányozta. 1913-

ban a Wekerle-telepen átvette Kós Károly építésvezetői feladatát. A háború után tornaljai birtokán 

gazdálkodott. A magyar nyelvű kulturális élet támogatója és szervezője volt a Felvidéken. 

Főbb munkái: 

Szeged, Zeneiskola. Pályázat. II. díj. 

Kolozsvár, Városháza és vigadó. Pályázat. III. díj (Fábián Gáspárral) 

Pozsony, Református templom. Pályázat. II. díj 

Budapest, Községi nyilvános könyvtár és közművelődési intézet. Pályázat. III. díj 

Zenta, Városháza. Pályázat. 

Tornalja, Községháza. Terv. 

Tornalja, Járási hivatal 

Tornalja, Ul. Hurbanovo 21. dr. Koritsánszky-villa 

Gerle–Kovács–Makovecz: 1990, 192. 
33

 Galo Vilmos: A nemzet és az egyház szolgálatában. Tornallyay Zoltán egyházszervezői 

munkásságának irányelvei és eszmei háttere. In: Fórum. 2012/1. Somorja, 2012. 36 
34

Uo. 29. 
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nyugalomra.
35

 Családja 1917 tavaszán hazahozatta holttestét, és a muraszombati Szent 

Miklós-plébániatemplomban szerették volna örök nyugalomra helyezni, de ismeretlen 

okok miatt ez meghiúsult. Így 1917. március 15-én a Farkasréti temetőben helyezték 

végső nyugalomra.
36

 Sírja nem állta ki az idő próbáját, mára már megsemmisült, mivel 

Takátsnak minden bizonnyal nem voltak leszármazottai, így nem volt, ki gondozza 

sírját. 

1925. október 31-én a magyar országgyűlés az 1910–1918 között hősi halált halt 

tagjai, tisztviselői és alkalmazottai tiszteletére tartott ülést. A megemlékezés keretein 

belül a kupolacsarnokban hatalmas márványtáblát avattak fel, amelyen ott található 

Takáts László neve is. Az ülést Szitovszky Béla elnök vezette, ünnepi beszédet Huszár 

Károly és Zsitvai Tibor mondott.
37

 Az emléktáblát Keviczky Hugó készítette 1925-ben, 

és 2011-ben állították fel újra a Parlamentben, a delegációs folyosó falán.
38

 

Az Országgyűlés In memoriam kiadványában a szerző, akinek kiléte ismeretlen, 

de írásából érezhető a személyes ismeretség Takátscsal, így jellemezte az építészét: 

„Kötelességtudás, nagy akaraterő, egyenes határozott jellem, rendkívül gazdag 

szakismeret és széleskörű általános műveltség vitték előre pályáján… Középtermetű, 

szikár alakja volt. Szőke haj és hegyesre nyírott körszakáll, kék szem és magas homlok 

tették jellegzetessé arcát mindazokra, akik őt közelebbről ismerték, becsülni és tisztelni 

tanulták.”
39

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Ismeretlen szerző: Hősi halál, In: Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1916. szeptember 24, 

49. 

http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1916-245-246.pdf [letöltve: 2014. 10.19.] 
36

 Ismeretlen szerző: Takáts Lászlót hazahozták. In: Muraszombat és vidéke, 1917. március 11. 

XXXIII/10, 3. 
37

 S. I. (a szerző rövidítése) 1926, 2. 
38

 Emléktáblák Budapesten: http://ujkor.hu/content/emlektablak-budapesten [letöltve: 2014. 12. 09.] 
39

 In memoriam 1925, 29–30. 

http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1916-245-246.pdf
http://ujkor.hu/content/emlektablak-budapesten
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IV. Takáts muravidéki munkái 

 

1. A Vratarics-féle ház 

A Muraszombat és vidéke 1907. január 6-ai számában számolt be arról, hogy 

ebben az évben kezdődik meg a Délvasmegyei Takarékpénztár építése. A tervezéssel 

azt a Takáts Lászlót bízták meg, akinek már állt egy épülete Muraszombatban, 

méghozzá a Vratarics-féle ház.
40

 Minden bizonnyal a Vratarics-féle ház (ma: Slovenska 

ulica 45, Muraszombat/Murska Sobota) volt Takáts első tervezésű háza, amely 1907 

előtt épült meg. Feltehetőleg 1906-ban épült, hiszen Takáts ebben az évben tűnt fel újra 

itthon külföldi tanulmányútjait követően. A ház a nevét építtetőjéről, Vratarics Ivánról 

kapta. 

A Vratarics-féle ház Muraszombatban a Szlovén utca (Slovenska ulica) 45. alatt 

található. A zárt sorban elhelyezkedő épületet nem kímélték a megpróbáltatások, így ma 

nem a régi fényében tündököl. A kétszintes épület alsó szintje teljesen átalakult az idők 

során. Mivel az épület Muraszombat egyik legforgalmasabb utcájában épült, mindvégig 

bolti helyiségnek használták. Funkciójából adódóan ezért több módosításon is 

áteshetett, igazodva az eladói tevékenységeket folytatók szükségleteihez. A kapu 

elhelyezése valószínűleg ott volt, ahol a mai is található, az épület középtengelyében. 

Egy archív fényképet sem találtam, amely az épület elsődleges állapotát ábrázolná, így 

annak kialakítása ismeretlen. 2007-ben a ház felső szintjének belseje is átalakításra 

került, valamint az udvari részen egy melléképületet csatoltak a házhoz.
41

A ház eredeti 

tervrajzai feltehetőleg elvesztek az idők során, mivel semmilyen levéltári anyagban nem 

bukkantam a nyomukra.  

Az épület felső szintje az alsóval ellentétben megőrizte eredeti állapotát. Ez alól 

csak a vakolat kivétel, mert ma a teljes felső szint vörösben pompázik. Az archív 

felvételekről ugyanis kiderül, hogy még a közelmúltban is két szín dominált a házon. Az 

alapot feltehetően a mai vörös vagy valamilyen sötétebb szín képezte, míg a dekoratív 

elemek világosabb színben pompáztak. Ezzel a kontraszttal került hangsúlyozásra az 

épület díszítménye. A mai, egyszínű vakolás teljesen megváltoztatja az épület 

                                                 
40

 Ismeretlen szerző: Egy új épület Muraszombatban. In: Muraszombat és vidéke, 1907. január 6. XXIII/1, 

1. 
41

 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Kulturnovarstveno soglasje EP/3502-07 
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karakterisztikáját, és elfedi a dekoratív elemeket, amelyek plaszticitása ilyen formában 

nem tud érvényesülni, és beleolvad az épületbe. A felső szintet, amely háromtengelyű, 

övpárkány választja el az alsótól. Az ablakok elrendezése nem szimmetrikus. A jobb 

oldali háromszárnyas ablak egy enyhébb kiugrón kapott helyet, amely az övpárkány 

síkjának a magasságában húzódik. A középső és bal oldali kétszárnyas ablakok pedig 

ezzel ellentétben egy mélységi kialakításban kaptak helyet. A mélyedést minden 

irányból keretezéssel hangsúlyozta a tervező. Az egyenes záródású ablakok alsó részét 

könyöklőpárkány szegélyezi. Az ablakok felső záródását egy plasztikusan kialakított 

keret zárja. A plasztikus keretek kétoldalt lehúzódnak az ablakok félmagasságáig, 

ahonnét a homlokzat két sarkára futnak ki. Az így kapott keret és az övpárkány között 

Takáts sávozással díszítette a homlokzatot. Az épület felső részét ívsoros párkány zárja. 

Az ívek között stilizált szívformák és kisebb körszerű dekoratív elemek váltják 

egymást. A szívmotívum az ablakok felső keretein is megtalálható. A déli homlokzatot 

sík falfelület uralja, a felső részén 5 nyílásos kialakítással. Az erősebben kiugró egysíkú 

koronázópárkány a tetőzet hullámzó vonalához igazodik. 

A Vratarics-ház felületdekorációja leginkább a lechneri stílust követi. Közvetlen 

előképet az épülethez nem találtam, de a nyílások finom, enyhén hullámzó plasztikus 

keretezése és a felület síkra való felosztása többek közt a Postatakarékpénztár (1899–

1901) és az Osztrák–Magyar Bank (1901) homlokzatán is fellelhető. A két színű 

vakolás, amellyel az egyes síkokat hangsúlyozta, szintén lechneri sajátosság, és 

leginkább a már említett banképületnél került előtérbe, de Lechner a későbbiekben is 

gyakran alkalmazta, többek közt Sipeki Balás Béla villájánál (1905–1907) és a 

pozsonyi Szent-Erzsébet templom (1907–1913) esetében is. Emellett a párkányban 

megjelenő szívmotívum is többször felbukkan Lechnernél, mint díszítőmotívum.
42

 

Lechner minden bizonnyal nagy hatással lehetett Takátsra, bár egyértelmű előképet nem 

találtam Takáts épületéhez, de a formanyelv és a sík falfelület egyértelműen a lechneri 

hagyományból származik. 
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2. Lendva, Fő utca 46. 

A lendvai (valamikor Alsólendva, szlovénul Lendava) Fő utcán a 46-os szám 

alatt álló épületet először Franc Obal (Obál Ferenc) szlovén művészettörténész hozta 

összefüggésbe Takáts Lászlóval.
43

 1907-ben a Balkányi Ernő vezette nyomda új 

helyiségekbe költözött, az említett épület alsó szintjére, feltehetően ekkor készült el 

maga az épület is. Az épületet Ascherl Josip építőmester építette, Obal szerint Takáts 

László tervei alapján.
44

 

A zárt sorban elhelyezkedő kétszintes épületet több analógia alapján is 

kapcsolatba lehet hozni Takáts munkáival, főleg a Vratarics-féle házzal. A főhomlokzat 

három tengelyre van osztva, ami a felső szinten három ablakból, az alsó szinten pedig 

az ablakok vonalában három kirakatnyílásból áll. Az alsó szint az évek során erősen 

megváltozott, de az archív fotóknak köszönhetően az eredeti állapot teljes egészében 

felidézhető. A kirakatnyílásokat plasztikusan kidolgozott hullámzó keret fogta körül. 

Az alsó szintet egy enyhe övpárkány választotta el a felső szinttől. Az emeleti 

ablakok plasztikus keretezést kaptak, a földszinti kirakatnyílásokhoz hasonlóan. A 

hullámzó keretezés végigfut az ablakok körül, és a felső keretezésben egy szív-

motívumban végződik. Az ablakok kétharmad magasságában egy egyenes, plasztikusan 

kidolgozott választóvonal fut végig. Ez a fajta megoldás a Vratarics-házon is 

megjelenik. A választóvonal alatt nagyobb méretű, plasztikusan kiképzett 

szívmotívumok jelennek meg az ablakok között. Ezen díszítőelemek elhelyezhetők 

Takáts motívumvilágában, hiszen a az ornamentikák a népi művészetet idézik, ami 

Takátsnál több helyen is fellelhető. A felső rész keretbe való elhelyezése is 

hasonlóságot mutat a Vratarics-házzal. A Vratarics-féle házhoz hasonlóan ívsoros 

párkány zárja. Az ívek között itt is megjelennek a háromszögű formák, kisebb körszerű 

dekoratív elemekkel kiegészítve. 

A fent említett analógiák mellett még az időbeliség és a helyi közelség is Takáts 

mellett szólhat, hiszen 1907-ben épült Muraszombatban – Lendvától nem messze – a 

Vratarics-ház és a Takarékpénztár. Az elsődleges források hiányában azonban nehéz 

teljes bizonyossággal állítani, hogy Takáts László nevéhez köthető az épület. 
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3. A Délvasmegyei Takarékpénztár épülete 

A helyi sajtóban 1907 elején jelent meg az a cikk, amely szerint júliusban 

kezdetét veszi a Délvasmegyei Takarékpénztár építése. Az épület a Bölcs-féle és a 

Slebits-féle házak között kapott helyet (ma: Szlovén utca 41, Muraszombat/Slovenska 

ulica 41, Murska Sobota). A cikk szerint a tervezéssel Takáts Lászlót bízták meg, 

akinek Muraszombatban már állt egy épülete, méghozzá a Vratarics-féle ház.
45

  

Az alaprajzi terveken Takáts neve mellett az 1907-es évszám és Bagula István 

szentgotthárdi építőmester neve szerepel. Az épület alaprajza lényegében az építési 

területhez igazodik, ami szabálytalan téglalapot eredményez egy lecsapott sarokkal. A 

pince alaprajzi tervéből kiderül, hogy a hosszanti, utca felőli rész egybenyíló, kisebb 

dongaboltozattal fedett helyiségekből áll. Az udvarra néző oldalon és a rövidebb 

épületrészben kisebb helyiségek lettek kialakítva, szintén dongaboltozatos fedéssel. A 

lépcső az udvarra néző oldalon a kisebb kiugróban, a középtengelyben kapott helyet. Az 

utcára és az udvarra több kisebb ablak nyílik, ami a tüzelőanyag és más tárolásra szánt 

anyag lerakodását segítette. A földszinti alaprajz valószínűleg elveszett az évek során. 

Az épület kialakítása minden bizonnyal a takarékpénztár igényeit hivatott kielégíteni: 

ügyfélfogadás, irodák kaphattak itt helyet. Az emeleti tervekből jól látszik, hogy a 

lépcsőház nem a középtengelyben az udvari kiugróban, hanem kissé balra mozdítva lett 

elhelyezve. Mivel a helyiségek funkciói nincsenek feltüntetve a terveken, nehéz 

meghatározni, minek szánta őket Takáts a tervezés során. Lehetséges, hogy a teljes 

szintet lakóhelyiségnek tervezte, mivel az egész egy központi tér köré épül fel, ami az 

udvari kiugróból és onnét jobbra és balra nyíló átjárható helyiségekből áll. Innét lehet 

megközelíteni a többi helyiséget, amelyek közül az utcai középrész és a lecsapott sarkú 

a legnagyobb terek. A többi helyiség kisebb-nagyobb tereket alkot.  

A mai Szlovén utcára néző főhomlokzatot, amely az épület hosszanti része, 

vízszintesen három részre tagolta a tervező. Talapzat gyanánt egy körülbelül egy méter 

magas lábazati rész szolgál, amely enyhe lábazati párkánnyal van elválasztva a földszint 

felső részétől. A párkány felett erősen sávozott rész húzódik, amit egy sima falfelület 

követ egészen az övpárkányig. A felső szinten is megismétlődik a sávozás a vízszintes 
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ablakosztók magasságáig, onnét pedig sima falfelület fut ki az épületet lezáró 

párkányig. Az emeleti sávozás enyhébb kiképzést kapott, mint a földszinti. 

A főhomlokzat függőlegesen három részre van osztva: két sarokrizalitra és egy 

középrészre. A bal oldali sarokrizalit alsó sarkában egy egyenesen záródó ajtó kapott 

helyet, az emeleti elosztás pedig kéttengelyes, két ablaknyílással. A rizalit alsó szintje 

meglehetősen visszafogott kiképzést kapott. Az ajtót is csak egy enyhén kiugró 

plasztikus kiképzés keretezi. A felső szint már valamivel dekoratívabban jelenik meg. A 

könyöklőpárkány alatt, amely a tengelytávot is áthidalja, két bemélyedés van az ablakok 

tengelyében. A bemélyedésben geometrikus díszítőelem helyezkedik el: három-három 

kör, amelyeket alulról egy hullámzó vonal keretez. A függőleges ablakosztók vonalában 

a felső sávok között hullámzó motívum jelenik meg, amely az épület mindegyik emeleti 

ablakánál megtalálható. A rizalitot még hangsúlyosabbá teszik a kétoldalt elhelyezkedő 

lizénák, amelyek a lábazattól kezdődően a középrész ereszvonaláig futnak. A lizénákra 

helyezte el Takáts a rizalit hullámzó oromzatának főpárkányát. A párkány alatt stilizált 

virágmotívumok kaptak helyet, amelyekből függőleges bemélyedések húzódnak lefelé 

az oromzaton. A bemélyedések a két lizéna tetején is megismétlődnek. 

A főhomlokzat középrészének alsó szintje öttengelyes. A középtengelyben a 

kapu, attól jobbra és balra pedig két-két háromszárnyas ablak helyezkedik el. A kaput 

két féloszlop keretezi. A magas oszlopszékek az épület lábazati részével egy vonalban 

húzódnak. Az oszloptörzset a fenti részben lefelé irányuló díszítések tagolják, amelyek 

levélszerű formákban végződnek. A két oszlopnak nincsen fejezete, hanem az ajtó 

kovácsoltvas szemöldökpárkányát tartja. Az ajtó a homlokzat síkjához képest beljebb 

helyezkedik el, plasztikusan kidolgozott finoman hullámzó ívet követve. A homlokzat 

emeleti része hattengelyes, amelyet hat kétszárnyas ablak alkot. Az ablakok 

könyöklőpárkányai alatt négy bemélyedés hangsúlyozza a vertikális osztást. A vertikális 

hangsúlyt még jobban fokozza a tengelyközökben megjelenő plasztikusan kiképzett 

enyhe kiugrás, amely a sávozás felett profilos kiképzésben folytatódik egészen a 

koronázópárkányig. A főpárkányt kagyló- és szívmotívumok díszítik, stilizált levelekkel 

kiegészítve. 

A főhomlokzat harmadik egységét a jobb oldali sarokrizalit alkotja, amely 

azonban a sarokrésszel alkot szorosabb és szervesebb egységet. Az egytengelyes rizalit 

földszintjén egy háromszárnyas ablak áll, igazodva a középrész ablakaihoz. A felső 
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szinten pedig hármas álikerablak helyezkedik el, ugyanis a középső valamivel 

szélesebb, mint a két szélső. Ahogy a bal oldali rizalitokat, itt is lizénák keretezik a 

rizalitot, amelyek ugyanúgy a lábazattól kezdődően a középrész ereszvonaláig futnak, 

illetve itt is a lizénákra ereszkedik le a hullámzó oromzat főpárkánya. Az oromzat 

magasabbra nyúlik, mint a jobb oldali rizalit oromzata. A felső részben két keskeny 

nyílás is helyet kapott. Hangsúlyosabbak a vertikális és a függőleges vonalak, 

amelyeket finom plasztikus modellációval és keskeny ablakokkal emelt ki a tervező. A 

párkány alatti dekórumok is a jobb oldali rizalit oromzatáét követik. 

Takáts levágta a sarok szögletét, és az így nyert sarkot kerek kiugrással oldotta 

meg a földszinten, ami előtérként, illetve redukált kapualjként szolgál. Ezzel a 

levágással az épület nem rondít bele ékként a térbe, másfelől pedig létrehozott egy 

„harmadik” homlokzatot is. A félköríves sarokrészen egy egyenes záródású nyílás 

kapott helyet, amely a lépcsőkön felvezet az ajtóhoz. A földszinti félköríves kiugrás az 

emeleten kialakított erkélynek a mellvédjeként szerepel. Az erkély alatt profilosan 

kiképzett párkány helyezkedik el. A kétszárnyas erkélyajtó felett a falfelületen relief 

díszítőelemek halmozódnak. Az ismétlődő stilizált virágok mellett a méh motívuma is 

feltűnik. A méhek ősi szimbóluma a szorgalom és a gyűjtögetés jelentését hordozza 

magában, ezért a bankok és takarékpénztárak előszeretettel azonosultak a jelentésével. 

Az itt megjelenő stilizált méhek kialakításának mintájául a Lechner Ödön 

Postatakarékpénztárának tetődíszein fellelhető motívum szolgálhatott, mivel nagyban 

hasonlít a formájuk. A koronázópárkány azonos díszítést kapott, mint a középrészt záró 

párkány. Itt az oromzat helyét egy huszártoronyra emlékeztető kompozíció vette át. 

Az oldalhomlokzatot két elkülönülő függőleges részre lehet osztani: egy bal 

oldali rizalitra, amely egy az egyben megegyezik a főhomlokzat jobb oldali rizalitjával, 

és egy hosszabban húzódó épülettömbre, amely a főhomlokzat középső részét eleveníti 

fel. A háromtengelyes részt a földszinten két keskenyebb és egy szélesebb, 

háromszárnyas ablak alakítja. A két keskeny ablak tengelyében, az emeleten 

megismétlődik a két ablaknyílás. A szélesebb ablak tengelyében pedig két különálló 

ablak helyezkedik el, közös könyöklőpárkánnyal. 

Az udvari homlokzat visszafogottabb dekorációval jelenik meg. Itt inkább a 

különböző épülettömböknek a játéka figyelhető meg. A kissé kiugró rizalitrészen egy 

hatalmas félköríves ablak áll az emeleten, tengelyében a földszinten pedig egy egyenes 
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záródású ajtó. A rizalittól jobbra található épületrész később került oda, mivel az eredeti 

terveken nem szerepel. A homlokzaton az emeleti sávozás mellett megjelenik a 

durvavakolat is, amely a lábazat felett, illetve a rizalit felső részében is megtalálható. Itt is a 

vízszintes és függőleges vonalvezetések kompozíciójára helyezte Takáts a legnagyobb 

hangsúlyt: két övpárkány és az emeleti sávozás a vízszintes, míg az ablakok, ajtók, a négy 

nyílás és a lizénák az orommezőben a függőleges hangsúlyt igyekeznek fokozni. 

Az épület belsejét nem sikerült megtekintenem, és mivel archív fotókat sem találtam 

a belsőről, így annak kialakítása ismeretlen a számomra. 

A már említett méhek mellett Lechner formavilágát idézik a megjelenő díszítő 

motívumok és azok síkszerű elhelyezése. Takátsnál ugyanazok a motívumok jelennek 

meg, mint Lechnernél, aki a magyar népi formavilágból merített. Mindketten 

előszeretettel adaptálták a virág-, szív- és levélegyüttesek motívumát. Takátsnál ezek 

visszatérő motívumok, hiszen majdnem minden épületénél megtalálhatók. A két 

hullámzó oromzat pedig már inkább a Vágó-testvérek hatását tükrözi. A karéjformákat 

követő oromzat szinte a Vágó-testvérek védjegyévé vált, akik minden bizonnyal 

hatottak Takátsra, hiszen ebben az időben több épületet is terveztek, amelyet hasonló 

oromzattal alakítottak ki, többek közt 1905-ben a Boráros tér 2. szám alatti lakóházat, a 

Guttenberg-házat 1906–1907 között, és az 1906-ban épült Nemzeti Szalon is egy 

hatalmas karéjszerű homlokzattal rendelkezett.   

 

4. A muraszombati közkórház bővítése 

1892 és 1893 között épült meg a muraszombati közkórház, amelyet Wälder 

Alajos szombathelyi építész tervezett, az építkezés vezetője pedig a muraszombati 

Ratkol Mihály volt. Az 1903-as évben a kórházat az északi és déli szárnnyal 

bővítették.
46

  1907 végén Vasvármegye közigazgatási bizottsága kifogástalannak találta 

a muraszombati kórház járványpavilonjának terveit, és engedélyt adott annak építésére. 

A terveket Takáts László készítette.
47

  A muraszombati közkórház tanácsa 1908. 

augusztus 22-én döntött a fertőző betegek részlegének és egy gazdasági épületnek a 
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megépítéséről, aminek költségét 103 548 korona előirányzattal határozták meg.
48

 Takáts 

László 1909. március 20-án kért írásos engedélyt a muraszombati főszolgabírótól a 

kórház épületeinek a bővítésére. A kérvényben az alábbi épületek engedélyezését kérte: 

- egy részben egyemeletes, részben földszintes új trachomás és fertőző 

betegeknek a pavillonja; 

- új gazdasági egyemeletes épület; 

- a meglévő főépület átalakítása; 

- a meglévő emeletes gazdasági épület lebontása; 

- új földszintes hullaház megépülése.
49

 

A levél tartalmából kiderül, hogy Takáts terveket is csatolt a kérvényhez. A 

levéltári dokumentációban a levél és az engedély mellett nem szerepelnek a tervek, így 

félő, hogy azok elvesztek. A levél továbbá több fontos információt is tartalmaz az 

építkezésről. Az építőmesteri munkát a szentgotthárdi Bagula István és a szombathelyi 

Szente Lajos végezték. A vasbeton szerkezetes méretezését Uy Károly készítette el. A 

vasbeton munkával a szabadkai Morvai és Novák (minden bizonnyal Morvai Antal és 

Novák Mihály, mivel a battyándi református templomnál is ők végezték a vasbeton 

munkát) voltak megbízva. Az építkezés ütemezését is feltüntette Takáts, miszerint 1909 

tavaszán kezdődött volna a munka, és azon év november 1-jén már megtörtént volna az 

átadás.
50

 Pósfay Pongrátz muraszombati főszolgabíró 1909. április 28-án írásban 

engedélyezte az építkezést.
51

 1915-ben újra kibővítették a kórházat, de ekkor már 

Hocholzer Ödön 1914-es tervei alapján.
52

 

A teljes kórházi komplexum 1915 után is láthatóan több átalakuláson ment át. 

Mai állapotában szinte felismerhetetlenek a századfordulós épületek. A kórház külseje 

oly mértékben megváltozott, hogy részletében sem találni olyan épületrészt vagy 

díszítést, amely Takátshoz lenne köthető. A problémát az is fokozza, hogy nem találni 

archív fotót vagy eredeti tervrajzokat, ami alapján rekonstruálható lenne Takáts 

munkája. 
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5. A battyándi református templom felújítása 

1909-ben a battyándi (szlovénul: Puconci) evangélikus templom átalakítási 

munkálatait Takáts tervei alapján végezték. A régi templom épületéről és annak 

kinézetéről szinte semmit sem lehet tudni. Csak néhány adat maradt fenn róla, például 

hogy 1784-ben épült. 1795-ben építették meg a templomtornyot, majd 1856-ban 

felújították a templomot, amikor is új szószékkel, sekrestyével és oltárral bővült.
53

 

Mivel a templom régi kinézetéről nem tudni semmit, mindezidáig kérdéses volt 

az is, hogy Takáts nevéhez milyen átalakítások fűződnek. Erre választ kapunk Takáts és 

Porkoláb Gyula, az akkori battyándi evangélikus lelkész építési engedélyeztetési 

kérvényéből, amit 1909. március 23-án címeztek Pósfay Pongrátznak, a muraszombati 

főszolgabírónak. Ebben az szerepel, hogy a templom csaposgerenda födémét és  

fakarzatát vasbeton födémre függesztett Rabitz-mennyezetre és vasbeton karzatra 

cserélik. A falakat, beleértve a toronyét is, elszigetelő lemez behelyezésével szigetelik. 

Emellett a templom új ajtókat, ablakokat, padlókat és új orgonát is kap, illetve kívül-

belül tatarozásra kerül.
54

 Mivel a kérvény nem említ olyan munkákat, amelyek új 

épületrészt vagy épp bontást jelentenének, arra lehet következtetni, hogy az átalakítás 

előtti templom nagyságát és tömegkompozícióját tekintve nem tért el a maitól. 

A tervek már 1908-ban elkészültek, és kiolvasható róluk, hogy a művezetői 

faladatot személyesen Takáts László látta el. A főszolgabíró 1909. április 14-én 

megadta az építkezési engedélyt, és az építkezés már az év május 1-jén el is 

kezdődött.
55

 A vasbeton munkát a szabadkai Morvai Antal és Novák Mihály, a bádogos 

munkát Dittrich Gusztáv muraszombati bádogosmester végezték.
56

 Uy Károly 

előadásában (megjelent az Építőiparban) a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és 

középítészeti szakosztályainak 1911. január 23-ai ülésén, így fogalmazott: „Az összes 

átalakító munkák tervezését Takáts László barátommal közösen végeztük. Nekem jutott 

a vasbetonszerkezetek megtervezése, a belső berendezés és a templom alaki kiképzése 

pedig barátom munkája.”
57
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A földszinti alaprajz nem maradt fenn, de a karzat és a födém alaprajzából is ki 

lehet olvasni az épület vízszintes metszetére vonatkozó jellemzőket. A templom 

egyszerűnek mondható, egyhajós hosszanti kialakításban részesült. Érdekessége, hogy 

nem kelet–nyugat tájolású, hanem észak–dél irányban fekszik. Az északi oldalra került 

a torony is. A torony alatt egy kisebb előcsarnok kapott helyet, ahonnét kétoldalt a 

karzati lépcsők nyílnak. A poligonális záródású sekrestye a templom déli oldalán kapott 

helyet. A templombelső és a sekrestye közt nincs közvetlen átjárás, ezért a 

templombelső egyenes záródású. Ez minden bizonnyal a sekrestye későbbi 

megépülésének tudható be. A karzat alaprajzából jól látni, hogy az végigfut a hajó teljes 

hosszán: az északi feljárótól egészen a déli falig, ahol az oltár helyezkedik el. 

Takáts a templom alsó részét körös-körül egy igen alacsony lábazattal látta el, 

ami felett szintén az egész templomot körbefutó sávozás teszi erőteljesebbé az alsó 

szintet. Az északi, főhomlokzaton mára már eltávolították a sávozást, de az archív 

fotókon még látni annak kialakítását. A főhomlokzatot kétoldalt pilaszterek keretezik, 

melyek fejezetei a nyeregtető ereszvonaláig nyúlnak. Az oromzat valamivel a tetősíkok 

fölé nyúlik, a pilaszterek felett egyenes kiképzést követően veszi fel a tető dőlésszögét, 

és fut a gerinc felé, ahol a templomtorony zárja az oromzatot. A pilaszterek feletti 

egyenes oromzati részen egy-egy tojásmotívum helyezkedik el. A pilaszterek fejezetétől 

egy, a síkból enyhén kiugró mező jelzi a tetővonal elhelyezkedését az oromzat mögött. 

A főkapu a középtengelyben kapott helyet, és valamivel nagyobb, mint a tőle jobbra és 

balra található mellékajtó. A főkapu felett egy rozetta kapott helyet. Ma a két mellékajtó 

felett, a rozettával egy vonalban két félköríves tábla helyezkedik el. Az archív fotókon a 

tábláknak nincs nyoma, így feltehetően akkor kerültek kialakításra, amikor a 

főhomlokzatról lekerült a sávozás. A rozetta felett egy egyenes záródású ablak 

hangsúlyozza a középtengelyt. Az ablak könyöklőpárkánya alatti részt Takáts öt 

konzolszerű díszítménnyel egészítette ki. A konzolok alatt még láthatók annak az 

övpárkánynak a maradványai, amely vízszintesen tagolta a homlokzatot. Az övpárkány 

a két pilaszter nyaktag-vonalában húzódott, de  a párkány végigfut a három másik 

homlokzaton is, ott a koronázópárkány alsó peremeként jelenik meg. A toronynak mind 

a négy oldalán egy félköríves ablak és egy óra kapott helyet, amelynek félköríves 

formáját követi a felette húzódó párkány, amely a toronysisakot választja el a torony 

törzsétől. A toronysisak barokkos hagymaformaként jelenik meg, és Takáts nagy 

valószínűséggel formájában nem változtatta meg az eredeti kiképzését. A 
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főhomlokzatról elmondható, hogy teljes egészében a sík falfelület uralja a kompozíciót. 

Ezt a dominanciát Takáts kisebb díszítőelemekkel próbálta enyhíteni. A kerek 

medaillonokban, amelyek több helyen is megtalálhatók a homlokzaton, stilizált virág- 

és levélmotívumok jelennek meg. A medaillonok környezetében pedig szívmotívumok 

találhatók. 

A keleti és nyugati oldalhomlokzat azonos, öttengelyes kiképzést kapott. 

Szimmetrikusan, a középső tengelyben kapott helyet a kapu. Az alaprajzi terveken a 

nyugati oldalon nem szerepel a kapu helye. Elképzelhető, hogy a változás építkezés 

közben történt meg, hogy szimmetrikussá tegyék a templom kompozícióját. A 

félköríves kapu egy kisebb kiugróban kapott helyet, ami nyeregtetővel van fedve. A 

kiugrót a medaillon- és szívmotívumokkal, illetve a megismételt sávozással díszítette 

Takáts. A keleti és nyugati homlokzat is kétoldalas keretezést kapott, de itt nem 

pilaszterek, hanem lizénák keretezik a homlokzatokat. A déli homlokzat felőli részen 

két, viszonylag mélyen lenyúló ablak kapott helyet. A többi ablaknak is ezek az ablakok 

szolgálnak modulként. A kapu felett a homlokzaton is kialakításra került egy ablak, 

amely a hosszabb ablakok timpanonjának a nagyságával bír. A főhomlokzat irányában 

megismétlődik egy „főablak”, majd pedig egy valamivel rövidebb szárú ablak látható, 

amely csak a sávozásig ér, mivel a belső térben itt kapott helyet a karzati lépcső. A 

függőleges sávos rendszer, amely a párkány alatt húzódik, vizuálisan meghosszabbította 

az ablak méreteit, igazodva a „főablakok” hosszához. Az ablakok széles 

szemöldökpárkányt kaptak, amelynek díszítéseiben fellelhető a szívmotívum és a 

körformák. A nyílások, beleértve az ablakokat és a kaput is, fogsoros motívummal 

ellátott keretet kaptak. A tengelyközökben a főhomlokzaton is látott medaillon- és 

szívmotívumok jelennek meg, ami kicsit dekoratívabbá teszi az amúgy sík területeket. 

A koronázópárkány magassága megegyezik a főhomlokzat pilaszterefejezeteinek a 

nagyságával. 

A déli homlokzat a főhomlokzat kialakítását követi: pilaszteres keretezés, a 

homlokzat magasabbra emelkedik, mint a tetősík, tojásos motívumok a homlokzati 

kiülőn. Takáts egy kisebb függőleges kiugróval helyettesítette a főhomlokzati tornyot, 

amin egy jeruzsálemi kereszt díszeleg, ahogy a toronysisakon is. Ez alatt két lőrésre 

emlékeztető nyílás található. Takáts itt is a középtengelyt igyekezett hangsúlyozni. A 

homlokzaton, a poligonális sekrestye és a homlokzat síkjának találkozásánál kapott 
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helyet kétoldalt két ablak, amely nagyságában és kidolgozásában az oldalhomlokzati 

ablakokat követi. Viszonylag furcsa megoldást kaptak a szemöldökpárkányok, amelyek 

a két fal találkozásánál levágásra kerültek. A sekrestyén helyet kapott egy kisebb 

egyenes záródású bejáró és egy szintén kisebb félköríves ablak is. 

A belsőről is elmondható, hogy viszonylag visszafogottabb kidolgozásban 

részesült. A keskeny előcsarnokból kétoldalt nyílnak a karzati lépcsők, előrehaladva  

kétszárnyas ajtón lépünk a templombelsőbe. A longitudinális teret teljes egészében a 

hevederes kosáríves dongaboltozat, illetve kétoldalt és a hajó északi részében húzódó 

karzat uralja. A boltozat bordáit hangsúlyossá teszi a mértani formákat követő, néhol 

stilizált virágmotívummal kiegészített festett díszítmény, amely a karzat konzoljain és a 

konzolokkal párhuzamos tagoló sávokban is megtalálható. Az említett motívumok az 

oltárfalon és a vele szemben álló falon húzódnak lefelé, és egy nagyobb, csomószerű 

körmintázatban végződnek. Érdekes a karzat konzoljainak minimalista díszítése, amely 

a hosszanti részen az említett motívummal van díszítve, de az oldallapjai teljesen 

üresek. Takáts semmilyen plasztikai vagy archítektúrai elemmel sem látta el a 

vaskonzolokat, ami így modern elemként jelenik meg. Előrevetíti azt a modern 

gondolkodást, hogy az újabb technikai megoldásokat már nem kell díszítéssel vagy 

elemmel álcázni. A bordák vállpontjai között görögkereszt-motívumok láthatók, 

amelyeknek mind a négy szárnya három-három szívmotívummal van díszítve. 

A belső berendezésről nem sokat tudni. A barokk oltár minden bizonnyal a régi 

templomban is meglehetett már. Az oltár előtti keresztelőkő sem Takáts idejéből 

származik, hanem jóval később került a helyére. Ahhoz nem fér kétség, hogy az ajtók, 

festett üvegablakok, padlók, padok és az orgona Takáts idejében készültek, de a 

tervezők, illetve kivitelezők kilétét homály fedi. Az is elképzelhető, hogy az említett 

berendezés tervezését maga Takáts László készítette, de ezt források híján nehéz 

egyértelműen állítani. 
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6. A muraszombati Szent Miklós-plébániatemplom  

A régi templom és az újjáépítés előzményei 

A muraszombati Szent Miklós-templom története jócskán a XX. század és 

Takáts előtt kezdődött. A szakdolgozat ugyan Takáts építészetével foglalkozik, de 

ehhez a templom épülettörténetének rövid bemutatása is szükségesnek tűnik. 

Az első templom építése mindmáig tisztázatlan maradt. A templom építésének 

lehetséges évszámaként az 1071-es és az 1252-es évek szerepelnek. A templom a XIII. 

század végére már biztosan állt, ugyanis 1300 körül emelték a keleti templomtornyot és 

a hozzá tartozó kórust későromán stílusban. A XIV. század utolsó harmadában került 

átépítésre a templom kórusa, amit poligonálisan záródó gótikus szentéllyé alakítottak.  

A szentélynek hatosztású bordás boltozata van, amelynek bordái geometrikusan 

kialakított vállköveken nyugszanak. A szentély keleti falán egy kettős ikerablak, az 

oldalfalakon pedig egy szárnyból álló ablak helyezkedik el. Az ablakok kőkeretei 

csúcsívesen végződnek, amelyet egy karéjos elem díszít. A zárókő plasztikusan 

megformált maszkot ábrázol. A szentély teljes egészét freskók díszítik, amelyek két 

elkülöníthető időközben készültek: a XIX. század elején és végén. 

Minden bizonnyal a XV. században alakították át a templom hosszházát, amely 

egyhajós volt, és 1676-ban barokk boltozattal fedték le. 1734-ben diadalívvel 

választották el a főhajót a szentélytől, amit sekrestyévé alakítottak. A XVIII. század 

derekán két késő barokk kápolnával bővítették a templomot, és stílusilag átalakították a 

torony felső részét.
58

 

 A folyamatosan növekvő Muraszombat lassan kinőtte a templom 

befogadóképességét, és annak állapota sem volt már kifogástalan, így a XIX. században 

nagyon esedékes volt egy új templom megépítése. A hívők már Hüll Ferenc (plébánosi 

tevékenység: 1826–1880) plébános ideje alatt hangot adtak az új templom iránti 

igényüknek, ami Gáspár Ferenc (plébánosi tevékenység: 1880–1906) plébános idejében 

egyre csak fokozódott. A hívők és főleg Szlepecz János káplán közbenjárásával sikerült 
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meggyőzni Szapáry Lászlót grófot, a templom kegyurát az új templom építéséről, 

aminek finanszírozását átvállalta a gróf.
59

  

A templom tanácsa így 1905. december 26-án döntött az új templom 

megépítéséről. Az egybegyűltek kiválasztották az építőbizottság tagjait is, akik a 

következők voltak: Ivanóczy Ferenc, csendlaki esperes; Horváth Pál, Metzker Mátyás, 

dr. Skrilecz Mihály, Takáts R. István (Takáts László édesapja), dr. Ciffrák János, Ratkol 

Bozsidár, Lanscsák József, Rácz János és Antauer József muraszombati lakosok; 

Kovács István és Horváth János barkóci lakosok; Schweinhammer János és Czizel 

József battyánfalvi lakosok; Korongról gróf Batthyány Zsigmond és Lukács Ferenc; a 

muraszentesi Szerecz Ferenc; a muracsermelyi Czelecz József; a lukácsfai Dervarics 

Ferenc; a borhidai Cziglár Iván, Balaskó Miklós pedig Kisszombat, Falud és Vaspolony 

településeit képviselte. A költségvetést illetően úgy döntött az építőbizottság, hogy 

minden, a római katolikus felekezethez tartozó államadó-fizető polgár négy évig az adó 

kétszeresét fizeti, azoktól pedig, akik nem adózna, adományokat kérnek. A pénzösszeg 

összegyűjtésére négy évet határoztak meg, aminek befejezése 1910 tavaszán volt 

esedékes. Szapáry László úgy döntött, hogy annyi pénzt adományoz az új templom 

építésére, amennyit a hívők összesen összegyűjtenek. Emellett kész volt megvásárolni a 

telket is, ahol az új templom állna, továbbá nagy mennyiségű építőanyagot is hajlandó 

volt biztosítani, azzal a feltétellel, hogy a templom az általa kijelölt helyen álljon. A 

gróf a birtokához közel szerette volna megépíttetni a templomot, és más helyek is szóba 

kerültek, de végül is maradt a régi templom helye.
60

  

Gáspár Ferenc plébános 1906. január 15-én meghalt, és az addigi káplánt, 

Szlepecz Jánost nevezték ki plébánosnak. Az építőbizottság 1907-ben kezdte el a tervek 

előkészítését. Döntést hoztak az addigi templom sorsáról, miszerint a szentélyt a 

freskókkal egyetemben meg kell tartani, és be kell építeni az új templomba. Így a 

templom hosszházát a szentély vonalában kellett meghosszabbítani, illetve a templomot 

2400 hívőt befogadóra kellett bővíteni. A tervezéssel Takáts Lászlót bízták meg, aki 

1909. december 20-án a bizottságnak be is mutatta a terveket. A fennmaradt tervek 

alapján Takáts a templom két változatát is elkészítette 1909-ben. A feltehetően elsőként 

elkészült tervekből három látképi és két alaprajzi terv maradt fenn, amelyek nem sokban 
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tértek el a később megvalósultaktól. Nagyobb eltérés, hogy elsődlegesen a főhomlokzat 

sarkaihoz egy-egy kisebb tornyot képzelt el, illetve a gótikus szentély körüli részletek is 

visszafogottabb elképzelésről tanúskodnak. A templom fő karakterisztikája azonban 

mindkét esetben ugyanaz volt. A templom belső berendezésének a tervei ekkor még 

nem voltak készen, ahogy néhány tervrajzból kiderül. Valószínű, hogy azokat Takáts az 

építkezés során folyamatosan tervezte meg. A Lourdes-i Mária-oltár, a szenteltvíztartók 

és a szószék terveit például 1911-ben adta át az építőbizottságnak.   

A templom modelljét ezek után kiállították, így bárki megnézhette azokat. A 

tervek alapján a bizottság kiírta a kivitelezési ajánlatkérést is.
61

 A hivatalos versenyt, 

amely tartalmazta a régi templom lebontását és az új megépítését 151 242 korona 

előirányzattal, csak az 1910-es év elején írták ki. A műszaki iratokat a plébánián, illetve 

Takáts Lászlónál Budapesten, az I. kerület Győri út 1. házszám alatt lehetett 

megtekinteni.
62

  

 

Az építkezés  

 A bizottság 1910. április 11-én bízta meg a kivitelezőket az építkezési 

munkálatokkal, amelyeket többnyire muraszombati mesterek műhelyei végeztek.
63

 

1910. április 18-án tartották meg az utolsó istentiszteletet a régi templomban. A misét 

követően azonnal elkezdték a bontási munkálatokat. A templom alapkőletételére viszont 

csak 1910. augusztus 27-én került sor, mivel Szapáry gróf betegsége miatt addig 

Bécsben tartózkodott. Az alapkőletételt nagy ünnepség kísérte, amelynek keretében egy 

„időkapszulát” is eltemettek a templom déli falában. A kapszulában egy szöveges 

üzenetet, az akkori Muraszombatot ábrázoló fényképeket és a Muraszombat és vidéke c. 

folyóirat egy számát helyezték el.
64
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1910 végén Takáts a bizottságnak bemutatta a főoltár és a két mellékoltár terveit 

is.
65

 Szlepecz plébános engedélyezésért folyamodó kérvényéből, amelyet Pósfay Ignácz 

főszolgabírónak címzett, kiderül, hogy a vasbeton-tervezést Uy Károly végzi, a 

vasbeton munkálatokkal a budapesti Rella N. és Unokaöccse Építési Vállalat 

Részvénytársasága lett megbízva, a kőműves munkálatokra pedig az alsólendvai 

Ascherl József és a muraszombati Meszarics István  kaptak megbízást.
66

 A 

későbbiekben már Ascherl neve nem szerepel a kivitelezők között, csak Meszarics 

műhelyének neve szerepel a kőművesmunkákat ellátóként. Az asztalos-, lakatos-, 

vakolat-, üvegezési és egyéb munkákat muraszombati vállalkozók végezték, köztük 

Dittrich és Nemecz vállalkozók, az ácsmunkát pedig a halbenraini Vieregg látta el.
67

   

 Még a külső munkálatok alatt megkezdődött a templom berendezésének 

készítése is, amiben több vállalkozó vett részt. Az alábbi vállalkozók műhelyei 

készítették a templom berendezéseit:
68

 

Vállalkozó Vállalkozó 

székhelye 

Berendezés Összeg (koronában) 

Ferenc Walser Budapest vasharang 1905 

Mechanik Fabrik Budapest toronyóra 2200 

Rieger Ottó Budapest orgona 14300 

Nordio Nazareno Budapest négy szenteltvíztartó 1040 

Nordio Nazareno Budapest keresztelő kő 2230 

Nordio Nazareno Budapest Lourdes-i Mária-pillér 4000 

Nordio Nazareno Budapest főoltár 4960 

Schmiedt Ferenc Budapest Mária-oltár 4150 

Schmiedt Ferenc Budapest Jézus Szíve-oltár 4100 

Schmiedt Ferenc Budapest szószék 3590 

Csiszár Lajos Muraszombat két gyóntatószék 600 

Csiszár Lajos Muraszombat fakorlát 460 

Csiszár Lajos Muraszombat az oltár előtti lépcső - 

Fliszár József Muraszombat padok 2600 
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Seenger Béla Budapest kőlépcső az ajtóknál 2800 

-  -  Keresztút - 

-  -  Szent Család-oltár  - 

-  -  belső bútorzat - 

-  -  Szt. Antal-pillér - 

 

 1911. szeptember 5-én már helyére került a harang, október 9-én megérkezett 

Budapestről az orgona, december 3-án pedig már az első misét is megtartották az új 

templomban. A hivatalos átadásra és felszentelésre 1912. július 26-án került sor, 

amelyet Mikes János szombathelyi püspök is megtisztelt.
69

 

 1925. augusztus 2-án négy új haranggal bővült a templom, amelyek a maribori J. 

& H. Bühl öntöde műhelyében készültek. A templom 1951-ben nagyobb felújításon 

esett át, amely során külső tatarozásra került sor, illetve a tető és a kripta gerendáit is 

kicserélték. 1971-ben Tone Bitenc munkájaként került az oltár elé az új oltármenza. 

1973-ban új festett ablaküveget helyeztek el a templom déli oldalán, 1977-ben pedig az 

északi oldalon. A későbbiekben a szentély, a hajó és az előcsarnok többi ablakát is 

színes üvegablakokra cserélték. 1992-ben új orgonát kapott a templom, 2000-ben pedig 

a torony és a harangok kerültek felújításra.
70

  

 

 Az épületről 

 A templom hosszirányú alaprajzát szemlélve kiderül, hogy a háromhajós 

hosszház a régi szentély vonalában lett megtervezve úgy, hogy a szentély maradt a 

templom keleti záró része. A nyugati részen kapott helyet a templom főbejárata. A 

templombelső bejárati részénél egy kisebb előcsarnok lett kialakítva, ahonnét kétoldalt 

csigalépcsőkön vezet az út a karzatra. Az előcsarnok nem terjed ki a templom teljes 

szélességére, csak a bejárat vonalában húzódik, aminek köszönhetően a két mellékhajó 

valamivel hosszabb, mint a főhajó. A mellékhajókat három-három pillér választja el a 

főhajótól, amik egyben a mellékhajó keresztboltozatának a támasztószerkezetei is. A 

viszonylag széles egyhajós keresztház a belsőben nem szélesebb a mellékhajók 
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vonalánál, csak a vastagabb fal miatt nyúlik ki a hosszház északi és déli falának 

vonalából. Ezzel a megoldással egy hatalmas négyezeti tér jött létre, amelyet kupolával 

fedtek. Ennek köszönhetően a térhatás inkább centrális, mintsem longitudinális. A 

keresztház déli oldalán egy bejáró lett kialakítva. A keresztház keleti irányban, a 

szentéllyel párhuzamosan mindkét oldalon apszisban végződik, amelyek a két 

mellékoltárnak adnak helyet. A régi szentélyhez megtartották az átjárót, és 

mellékkápolnaként adtak neki új funkciót, az új szentély pedig egy pódiumra került az 

átjáró elé. A szentély és a keresztház találkozásainál a tervező levágta a sarkot. A déli 

lecsapott sarokrészen kapott helyet a szószék, ami a szentélyből nyíló ajtón és 

lépcsőkön keresztül közelíthető meg. A szószékkel szemben, a másik oldalon pedig a 

sekrestyébe nyíló ajtó kapott helyet. A sekrestye épülettömbje nem éri el a templom 

szélességét, hosszában pedig a gótikus szentély feléig ér. A sekrestye kintről is 

megközelíthető, hiszen az északi oldalon áll egy ajtó. Az északkeleti sarkában egy 

kereken kiképzett elemben csigalépcső van, amelyen az emelet kintről is 

megközelíthető. Az emeleten a battyánfalvi grófok oratóriuma kapott helyet. A régi 

szentély másik oldalán kripta található, amely gróf Szapáry László és családja 

nyughelyeként épült. Hosszában igazodik a sekrestyéhez, de szélességében majdnem 

eléri a keresztházét. Hogy a tervező elfedje ezt az átmenetet, a kripta és a keresztház 

síkjai közé egy kereken kiképzett elemet helyezett el, amely szintén csigalépcsőnek ad 

helyet. A lépcsők az emeleti oratóriumhoz vezetnek, amely a Szapáry család imahelye 

volt.  

 A szabadon álló templom és az előtte húzódó burkolt templomtér az utcai 

horizont felett, egy emelvényen lett kialakítva. A templomtérre széles lépcsősorok 

vezetnek. A templom a Slomšek utca vonalában fekszik, és annak tengelyéből 

emelkedik ki. Az utcáról nézve a megemelt talapzattal kialakított templomtér így 

monumentálisabb hatást kelt. 

 A templom karakterisztikáját a vertikális hangsúly adja meg, amely a viszonylag 

magas keleti toronyban csúcsosodik ki. A templomot az alsó részben egy lábazati rész 

futja körbe. A lábazat néhol kőből készült, néhol pedig a lábazati részt eltérő színű 

vakolás jelzi. A nyugati homlokzatról leolvasható a templombelső elrendezése, hiszen a 

főhajót a hatalmas háromszögű záródású oromzat jelzi, a két mellékhajót pedig egy-egy 

épülettömb, amelyek jóval alacsonyabbak a középrésznél, de magasabbak a 
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mellékhajóknál. A két szélső épülettömb, amelyek kontyolt félnyeregetetős lezárást 

kaptak, visszafogottabb kialakításban részesült. A dísztelen falsíkokat csak a 

négykaréjos kialakítású ablaknyílások törik meg. Valamivel színesebb formákat követ a 

koronázópárkány, hiszen a fogsor és a farkasfogdísz motívumok váltakozása figyelhető 

meg rajta. Az oromfalas tetővel zárt középrész kialakításánál is hangsúlyos maradt az 

üres falsíkok használata. Az oromfal lekerekített csúcsa alatt, a tetőgerinc tengelyében 

központi elhelyezésben öt kisebb félköríves záródású ablaknyílás látható, amelyek alatt 

egybefüggő könyöklőpárkány fut végig. Az ablakközök két egybeolvadó féloszlopszerű 

motívumként jelennek meg, amit Takáts többször is megismételt az épületen. A párkány 

alatt egy vertikálisan sávozott, valamivel a falsíkból kiugró plasztikus díszítő motívum 

helyezkedik el. A hatalmas relief-kompozíció felső horizontális része hangsúlyosabb 

díszítést kapott: középen egy betontábla a Szapáry család címerét hordozza, amit jobbra 

és balra három-három görögkereszt motívum keretez. Ezt a címeres táblát egy konzolos 

párkány hangsúlyozza és alulról keretezi. A táblán a Szapáry-címer István és László 

királyok kíséretében jelenik meg. Ebből a horizontális díszvonalból fut lefelé, a kapu 

irányában a vertikális sávozás, amely cikkcakkosan, farkasfogdísz motívumban 

végződik valamivel a kapu felett. A középrész két szélén, a tetőhajlások alatt három-

három négyzet alakú ablaknyílás lett elhelyezve. A központi kompozícióhoz hasonlóan 

az erős könyöklőpárkány alatt itt is függőleges sávozás látható. A sávozás a templom 

lábazatáig ér le, és a középtengelyében keskeny, egyenes záródású ablakok világítják 

meg a belső karzati feljárókat. Szinte külön épülettömbként jelenik meg a kapuzat, 

amely érezhetően különálló egységet mutat. A hatalmas kapuzat majdnem a teljes 

középrész szélességére kiterjed, ami valamennyire kiugrik a homlokzat síkjából, felső 

kialakítása a homlokzatéhoz hasonlóan háromszögű, és hajlásában is követi a tető 

dőlésszögét. A három ajtóból álló kaput egy hatalmas félkörív keretezi. Az ív plasztikus 

ornamensként szerepel, amelyben feltűnnek Takáts tipikus díszítőformái. Az 

egybefüggő levélkoszorúban megjelenik a görögkereszt motívum, a stilizált virág- és 

szívmotívum. A középső ajtónyílás a kapuzat és a homlokzat főtengelyében, centrálisan 

helyezkedik el, valamint nagyobb és szélesebb, mint a mellette jobbra és balra 

elhelyezett mellékkapuk. Klasszikus mintát követve masszív architráv zárja az 

ajtónyílásokat. A középső nyílás architrávja a mellékajtóin fekszik. Ennek a 

megoldásnak köszönhetően a klasszikus timpanon modern változata jelenik meg 

előttünk, amelyet a timpanon vertikális ablakosztói geometrikusan tagolnak. 
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Görögkereszt motívum jelenik meg a kapuzat főtengelyében a félkörív és a lekerekített 

szögcsúcs közötti falsíkon is. 

A déli homlokzat nyugati sarkát egy, valamivel a mellékhajó magasságát 

meghaladó, erőteljesebb épülettömb keretezi. A tömb a mellékhajók síkjához képest 

kiugrik a templomtörzsből. Melléknézetből jól látni a kontyolt félnyeregetetős lezárását, 

amely alatt folytatódik a főhomlokzati részről futó farkasfogdísszel kialakított 

koronázópárkány. Felfelé irányulóan a főhajó külső falán is megjelenik az erőteljesebb 

kiugrás, amely sátortetős fedésével magasabbra nyúlik, mint a főhajó tetősíkja. Ezen a 

részen megismétlődik a háromnyílásos ablak, amelynek párkánya alatt vertikális 

sávozás fut, ahogy az a főhomlokzaton is tapasztalható. Itt csak a mellékhajó fedéséig 

fut le, miközben a mellékhajó ezen falszakaszán nincs sem díszítőelem, sem bármilyen 

nyílás. Ez a rizalitszerű építmény masszívabb hatást kölcsönöz a templomnak. Ezt a 

részt követően a templomnak a belső bazilikális térnek megfelelő külső kivetülése 

látszódik, ami a mellékhajó három boltszakaszának a megjelenése. Az alsó szint 

felülettagolását az enyhén kiugró falsíkok, lizénák és azok sötétebb színezete jelzi. A 

felső szint felülettagolása hasonló, mint az alsó szinten, azzal az eltéréssel, hogy a 

mellékhajó félnyeregtetejéből egy enyhe támív magasodik a főhajó falához, amelyből 

aztán a lizénák a főhajó koronázópárkányáig futnak. Az alsó szinten létrejött 

szakaszokban három félköríves záródású ablak helyezkedik el egybefüggő 

könyöklőpárkánnyal. A középső ablakok a szakaszok középső tengelyében 

helyezkednek el, és magasságuk miatt hangsúlyosabbak, mint a mellette lévők. A felső 

szint tagolt falszakaszaiban pedig két egyforma nagyságú félköríves ablak kapott helyet. 

A fő- és a mellékhajó koronázópárkánya is profilosan alakított.  A keresztház 

homlokzata a főhomlokzatét követi olyan szempontból, hogy itt is egy hatalmas 

háromszögű oromfal dominál. A sík falfelületnek itt is nagy szerepe van, hiszen a 

hatalmas félköríves ablakot és az alatta megbújó ajtót leszámítva szinte semmi sem 

tagolja vagy díszíti a felületet. Csak egy kisebb beépített beton díszítés jelenik meg a 

sarkokon az ablak felső vonalában, amelyben ismételten feltűnik a levél- és 

virágmotívum együttese. Érdekes formában jelenik meg az ablak alatt, a homlokzat 

középtengelyében helyet kapó dobozszerű ajtó. Az ajtó mindkét oldalán megjelenő 

enyhe kiugrásokra szögben ereszkedik rá az ablak alsó peremétől az ajtószemöldök. A 

keresztháztól keleti irányban a terveken egy félköríves elem jelenik meg, ami 

oratóriumi bejárónak és lépcsőtoronynak szolgál. A megvalósult állapotában pedig jól 
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látni, hogy nem félköríves, hanem vízszintes metszetében a homlokzati oldalon egyenes 

záródású az említett épületrész. A lépcsőtorony ékként ágyazódik a kereszthajó és a 

Szapáry-kripta közé, amivel lágyabb átmenetet képez a nagyobb épülettömbök között. 

A mellékhajóhoz képest a síkja valamivel előrébb ugrik. A kripta sarkában pedig 

visszahúzódik az éképület. Az átmenetnél jól látni, hogy a kripta síkja jóval meghaladja 

a keresztház vonalát, ami szintén nincs szinkronban a tervekkel. Az éképítmény alsó 

részében egy egyenes záródású ajtó kapott helyet. Az ajtószemöldök vállpontjait 

konzolok tartják. A felső szinten az egybefüggő könyöklőpárkány felett három 

félköríves ablak kapott helyet. A visszaugrott részen pedig egy ablak kialakítása látható. 

Az épületrészt sátortető fedi, illetve a lábazati rész teljes egészében kőből van kirakva, 

ami még inkább fokozza a középkorias hatást. A középkorias hatás még inkább 

fokozódik, ahogy a főhomlokzattól a gótikus szentély felé közeledünk.  

A kripta kialakításánál folytatódik a magas, kőből kirakott lábazat. A déli falán 

három félköríves ablak található, amelyek külön könyöklőpárkánnyal rendelkeznek. A 

kripta bejárata a keleti oldalra került. Kialakításánál Takáts megismételte a főkapu 

bejárati kompozícióját. A háromszögű kompozíció valamennyire kiugrik a kripta 

homlokzati síkjából, amelyben a félköríves záródású kapu centrálisan van elhelyezve. A 

kapuzat szárai lekerekített szögben találkoznak a kripta homlokzatának főtengelyében. 

A kripta kapuzatának oromfalát kétoldalt egybeolvadó oszloptörzsegyüttesek tartják. Ez 

a fajta kialakítás a középkori bélletes kapuk reminiszcenciájaként jelenik meg. Pirkovič 

Jelka szlovén művészettörténész pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a fajta 

kapukialakítás a fasori református templom esetében is megjelenik.
71

 A kapuzat 

háromszögű oromzatában, a bejáró felett kapott helyet a Szapáry család címerét 

hordozó relieftábla, amely a főhomlokzaton is megjelenik. A kripta 

koronázópárkányából lefelé konzolszerű díszítőelemek sora helyezkedik el, ami 

zömökebb külsőt kölcsönöz az épületnek. A masszívabb hatást fokozza a manzárdtető, 

ami vizuálisan erőteljesen lenyomja az épülettömböt. 

A kriptát és a gótikus presbitériumot egy, a kriptához képest valamivel 

visszahúzódóbb épülettömb köti össze. Három keskeny, lőrésre hasonlító, közös 

könyöklőpárkánnyal ellátott ablak helyezkedik el rajta. A félnyeregtetővel fedett 

épületrész tetőgerincében egy magasabb épületrészhez csatlakozik, ami a Szapáry 
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család oratóriumának az épülettömbje. Az oratóriumból keleti irányban két félköríves 

ablak nyílik.   

A gótikus szentélyen ma nem látni vakolást, jelezve, hogy a presbitérium nem 

azonos időben keletkezett, mint a templom többi része. Nem csak a szentélyt, hanem a 

torony alsó részét is megtartották, amit Takáts fel is használt, hisz erre tervezte meg a 

torony felső részét. Takáts látképein nem látni az eltérést, így feltehetően a későbbi 

tatarozás vagy munkálatok során leszedték a presbitérium és a torony alsó részéről a 

vakolatot. A régi toronyból valamivel keskenyebb kialakításban emelkedik a templom 

új, felső része. A torony két részének találkozása felett mind a négy oldalon három 

keskeny nyílás látható, felettük pedig a középtengelyben egy nagyobb félköríves 

záródású ablak. A nyílások alsó peremét könyöklőpárkány keretezi. A nagy ablakok 

szemöldökpárkánya helyett háromszög alakú motívumok sora húzódik. A torony 

koronázópárkányán feltűnik a cikkcakkos motívum, amely körbefut a torony minden 

oldalán. A koronázópárkány sarkai díszesebb kialakítást kaptak. A sarkokon kifelé 

domboruló plasztikai ornamensek láthatók, amelyek leginkább egy oszlopkivágásra 

emlékeztetnek: a végigfutó párkány a fejezetet jelöli, lefelé pedig csak szegmensében 

látható kanelúrás oszloptörzs elevenedik meg. Erre az architektúrai elemre Takáts még 

kisebb toronysisakot is elhelyezett, ami az egésznek torony karakterisztikát kölcsönöz. 

A toronysisak egy nyolcszögű dobon kapott helyet. A dobon a négy fő égtáj oldalain 

kaptak helyet a toronyórák.  

A templomtorony sarkából lépcsőzetesen csökken a fal magassága az északkeleti 

sarokig, ahol egy kör keresztmetszetű lépcsőtorony lett kialakítva. Ebben az 

épületrészben kapott a földszinten helyet a sekrestye, az emelet pedig a battyánfalvi 

grófok oratóriumaként szolgált. A keleti oldalon, az alsó szinten két keskeny egyenes 

záródású ablaknyílás, az emeleti részen pedig, az alsó ablakokkal nem egy tengelyben, 

hanem a szentély felé elmozdítva, két négyzet alakú ablak látható. A lépcsőtorony 

bejárata az északi oldalra került. Egyenes záródású kialakítását nem hangsúlyozza külön 

keretezés, kivéve a hatalmas kőből kirakott lábazati részt, ami az ajtó felső pereméig ér. 

A torony felső részét baldachin fedi, amelynek alsó részét a toronyból a kiülő konzolok 

tartják. A konzolokon elhelyezett stilizált oszlopok pedig a sátortetőnek biztosítanak 

támaszpontot. A toronyból északi és keleti irányban két-két félköríves ablak nyílik. A 

sekrestyébe a templom keresztház tövében elhelyezett félköríves nyíláson lehet bejutni. 
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Maga az ajtó a nyíláshoz és a falsíkhoz képest beljebb húzódik, és egyenes záródású. A 

félköríves nyílás szemöldökpárkány helyett farkasfogdísz motívummal van keretezve. A 

portál felett ma egy hatalmas négyzet alakú ablak látható, amely nem Takáts 

tervezéséhez, hanem későbbi változáshoz köthető. A portál és a lépcsőtorony között az 

alsó szinten három kisebb ablak, a felsőn pedig három nagyobb, félköríves záródású 

ablak látható. Az épülettömb falsíkja valamivel hátrébb húzódik, mint a mellette álló 

keresztház síkja. Ezért Takáts a falsíkot szögben csatlakoztatta a keresztház sarkához. 

A templom északi homlokzata, a keresztház és a hosszház identikus tervezésben 

részesült, mint a déli, azzal a különbséggel, hogy a keresztházon nem lett kapu 

kialakítva, Takáts meghagyta a sima falfelületet. 

 

Templombelső 

 Takáts László nemcsak a templom architektúráját, de a templombelső 

berendezését is maga tervezte. A megbízott műhelyekről és kivitelezőkről azonban csak 

annyit tudni, amennyit már fent lejegyeztem. Mivel a szakdolgozat témáját tekintve 

Takáts építészeti tevékenységére összpontosít, a belső berendezést nem vetem elemzés 

alá, csak a főbb munkákat emelem ki, amelyek az épületbelsőhöz szorosabban 

kapcsolódnak.  

A főkapun belépve egy kisebb előtérben találjuk magunkat. Jobbra és balra a 

karzati feljárók ajtajai nyílnak. Szemben középen egy kétszárnyas egyenes záródású ajtó 

vezet a főhajóba. Az ajtótól jobbra és balra a falfelületen szenteltvíztartók láthatók. A 

kőből faragott szenteltvíztartókat négy oszlop tartja, amelyek egy erős lábazati részen 

állnak. A szenteltvíztartókat fűrészfogdísszel gazdagított vakív hangsúlyozza. A 

félkörívek visszafogottabban alakított féloszlopfejezetekből nőnek ki. 

A főhajóba lépve tekintetünk a hajó végében található főoltárra irányul. A hajó 

nyugati részében az orgona és a kórus karzata nyúlik az emeleten a hajótérbe. Takáts a 

karzatot tartó konzolokat hasonló megoldással illette, mint a battyándi templom 

esetében is. A konzolokat nem díszíti sem plasztikai, sem architektúrai elem, ami által a 

konzolok funkciós szerepének hangsúlyozása válik fontos momentummá. Takáts 

korában a templomépítészetben ez modern elgondolásnak bizonyult. A longitudinális 
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teret az oltár irányában teljes egészében a hevederes kosáríves dongaboltozat uralja, ami 

a battyándi templomban is tapasztalható. A négyezeti részt kör alaprajzú kupola fedi. A 

keresztház belső hosszát tekintve a mellékhajók vonalában helyezkedik el, magassága 

pedig a főhajó magasságával egyenlő, és ugyanúgy dongaboltozattal van fedve. A 

mellékhajók és a főhajó közötti átjárást árkádsor biztosítja, amely pillérekre 

támaszkodik. A pillérek egyben a mellékhajók keresztboltozatainak a tartóelemei is. A 

pilléreket két egybeolvadó féloszlop díszíti, amelyek erős lábazati részen ülnek. A két 

oszlopnak közös, hosszában elnyújtott kockafejezete van, amelyet növényi ornamentika 

díszít. A főoltár is egy dongaboltozatos nyílásban kapott helyet, de magasságát tekintve 

alacsonyabb, mint a fő- és kereszthajó magassága. Az oltár mögött egy csúcsíves nyílás 

biztosítja az átjárót a gótikus szentélybe. Az oltár stílusát tekintve igazodik a templom 

architektúrájához: visszafogottabb díszítésben részesült, és a síkfelületek itt is nagyobb 

hangsúlyt kaptak. A tömör, egy blokkból álló oltármenzát négy páros oszlop díszíti. Az 

oltárasztalból toronyszerűen nő ki a tabernákulum. A tabernákulum alsó részén bronz 

ajtót kapott a fülke. A bronzrelief az eucharisztikus Krisztus motívumát jeleníti meg, 

utalva a tabernákulum liturgikus szerepére. A tabernákulum baldachinos elemben 

végződik, amelynek négy sarkát szintén kettesoszlopok tartják. A baldachin alatt egy 

kereszt kapott helyet. A csúcsíves nyílást és az oltárt egy áthidaló gerenda köti össze. A 

baldachin két oldalán, a gerendán két imádkozó angyal alakja látható. 

A keresztház két apszis záródásában két mellékoltár lett kialakítva: az északi, bal 

oldali a Jézus Szíve-, a déli, jobb oldali pedig a Szűz Mária-oltár. A menzára helyezett 

tabernákulumon van elhelyezve egyik oldalon az egész alakos Jézus, amint a szívére 

mutat; a másik oldalon pedig Mária gyermekét tartó faszobra látható. Felül falra 

rögzített baldachin hangsúlyozza a két alakot. A félköríves fal mentén mindkét oldalon 

négy dombormű látható. A domborműn megjelenő jeleneteket feliratok kísérik, amik 

egyben magyarázzak is a jelenetet. A Jézus Szíve-oltár reliefjei a következő jeleneteket 

ábrázolják: A háromkirályok imádása, Jézus tanítása, Jézus és a gyermekek, Úrvacsora. 

A Mária-oltár domborművein a következő motívumok jelennek meg: Ajándékozó Szent 

Erzsébet, Szent Margit a zárdában, Ávilai Szent Teréz megalapítja a karmelita 

szerzetesrendet, Szent Katalin lefejezése.  

A keresztház déli oldalán helyezkedik el a mellékbejáró. Az egyenes záródású 

ajtót a fal síkjából valamelyest előreugró, háromszög záródású architektúrai elem 
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keretezi. A háromszögű szemöldök kétoldalt két-két zömök oszlopon helyezkedik el, 

amelyek stilizált kockafejezetekkel lettek kialakítva. A háromszögű „orommezőben” 

diadalívmotívum látható hasonló oszlopokra támaszkodva. Az ajtótól jobbra és balra a 

falsík visszahúzódik. A visszahúzódó falsíkban két-két vakív látható. A teljes 

kompozíció profilosan kialakított keretezésben van elhelyezve, ami a felső záródásnál 

álkoronázópárkányként jelenik meg, kisebb konzolokkal alátámasztva.  

A bejáróval szemben, a keresztház északi oldalán a márványból készült Lourdes-

i Mária-oltár látható. A kisebb oltárasztalon helyezkedik el a magasra nyúló aedicula, 

amely az egész alakos Márianak a fülkearchitektúrája. A háromszögű oromzatot két 

kockafejezetes oszlop tartja. A timpanont nem tölti ki semmilyen plasztikai elem sem, 

és az alsó záródása sem egyenes vonalban, hanem félkörben lett kialakítva, amely 

körbefogja Mária alakjának a felső részét. 

A teljes berendezésnek a megtervezése Takáts nevéhez fűződik. Külön 

figyelemmel dekorálta a szószéket, a padokat, a gyóntatószékeket és a szentély felett 

kétoldalt nyíló oratórium galériáit. A berendezésen érezhető, hogy építész keze nyomát 

viseli, hiszen mindenhol feltűnnek az architektúrai elemek. Ezek többnyire fából 

készültek, és gazdagon díszített munkák. Külön figyelmet érdemel a hatalmas csillár, 

amely a kupolatérben viszonylag mélyen lenyúlik. A berendezést leszámítva a 

templombelsőben szinte csak a falsíkok dominálnak. Itt még azok a falfelületi díszítések 

sem jelennek meg, amelyek a battyándi templomnál jelen vannak. Takáts már szemmel 

láthatóan szakított a lechneri vonallal, és szabadon megfogalmazta saját stílusvilágát, 

amely egyre inkább kezd a puritán, dísztelen falsíkok irányában elmozdulni.   

 

A főhomlokzat stílusának analógiái 

A templom főhomlokzata több, ebben az időben magyar területen épült templom 

homlokzati kialakításával mutat közeli hasonlóságot. Elsősorban Kós Károly zebegényi 

római katolikus templomának (1908–1909, Jánszky Bélával) és Árkay Aladár fasori 

református templomának (1911–1913) homlokzati kialakítása mutat rokonságot a Szent 
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Miklós-templommal. Ezen hasonlóságra már Franc Obal is felhívta a figyelmet.
72

 

Mindegyik esetben a Finnországban található tamperei katedrális kialakítását tartották 

valószínű előképnek. Rozsnyai József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

művészettörténész tanára előadása során kifejtette, hogy az Árkay tervezte templom 

előképe a karlsruhe-i Lutherkirche lehetett, amelyet 1905 és 1907 között Robert Curjel 

és Karl Moser tervei alapján építettek.
73

 Ez a hipotézis a többi templomnak a tamperei 

katedrálishoz való viszonyát is megkérdőjelezi. A hasonlóság a templomok között 

tagadhatatlan: a domináns háromszögű oromzatot mindegyik esetben öt kis nyílás 

tagolja, a középtengelyben az alsó szinten pedig architektúrailag hangsúlyozott főkapu 

került kialakításra. Részleteiben mindegyik templom eltérő tulajdonságokat mutat.  

Annak ellenére, hogy a homlokzati kialakítás nagyon hasonló, Takáts sokkal 

modernebb karakterisztikát kölcsönzött a muraszombati templomnak, miközben Sonck 

a középkorias hatást tartotta szem előtt. Ebből adódóan nála az oromzat ilyenfajta 

kialakítása szükségszerű, miközben Takáts sokkal szabadabban jelenítette meg ugyanazt 

a kompozíciót. A XIX. század nagy német templomépítészének, Johannes Otzennek a 

munkáit megvizsgálva láthatjuk, hogy neogótikus templomain többször is megjelenik a 

háromszögű oromzat motívuma. Ez leginkább a Berlin-kreuzbergi Heilig-Kreuz-Kirche 

(1884–1888) templomnál figyelhető meg. Ebből lehet megállapítani, hogy Sonck a 

középkorias formákat felnagyította, leegyszerűsítette, és azt a saját romantikus 

felfogásában újragondolta. Kós zebegényi temploma is erről tanúskodik, hiszen ő is 

igyekezett középkorias jelleget biztosítani a homlokzat kialakításának. Takáts esetében 

pedig mást tapasztalhatunk, hiszen ő a háromszögű motívumot nem a középkorias hatás 

jegyében alakította ki. Nála sokkal inkább önálló motívumként jelenik meg, amit a 

sávozás és a geometrikus plasztika még inkább modernebb jelleggel lát el. Ugyan nem 

zárható ki, hogy a tamperei katedrális szolgált Takátsnak mintául a templom 

tervezésénél, de ez a kapcsolat nem annyira egyértelmű, mint például Kós Károly 

esetében.  

A háromszögű motívum nem Sonck révén terjedt el először az építészek 

körében. Az 1900-as párizsi világkiállításon a finn pavilon kapuja hasonló kialakításban 

részesült: háromszögű oromzat, amelynek mezejében nem voltak nyílások kialakítva, de 
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ebben az esetben egy félköríves nyílást keretezett. Az Eliel Saarinen által tervezett 

pavilon nagy visszhangot keltett, Kós Károly írásban is kifejtette Saarinen és munkája 

feletti lelkesedését.
74

 A magyar építészek körébe a korabeli sajtó és szaklapok által 

jutott el az új „finn stílus” megszületésének a híre, amit maga a pavilon testesített meg, 

és amit azzal is illusztráltak. Először a Magyar Iparművészet 1900. évi utolsó száma 

közölt képanyagot az épületről – addig csak kisebb beszámolók születtek néhány 

folyóiratban. Palóczi Antal alig 1901-ben, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

Közlönyében közölte a kiállítás épületeit részletesen elemző cikksorozatának részeként a 

pavilonnal kapcsolatos sorait.
75

 

Elképzelhető, hogy Saarinen formanyelvét gondolták tovább ekkor a magyar 

építészek, ahogy az is, hogy tényleg a tamperei katedrális volt ennek a homlokzati 

kompozíciónak a kiindulópontja, az azonban egészen biztos, hogy ez a megoldás az 

1910-es évek elejére elterjedt motívummá nőtte ki magát. Fontos hangsúlyozni, hogy 

nemcsak a szakrális, de a világi épületeken is megjelent a háromszögű oromzat, 

amelynek mezejében több variánsban és számban helyezkedtek el a nyílások. Ilyen 

hangsúlyosan azonban csak az említett templomoknál fedezhető fel, más 

épülettípusoknál inkább csak egy épületrész lezárásaként jelenik meg ez az oromzati 

kiképzés.  

 

7. A Dr. Sömen Lajos-féle ház 

1915-ben a Muraszombat és vidéke arról számolt be, hogy elkészült a dr. Sömen 

Lajos-féle ház (Slovenska ulica 42., Muraszombat), amelyben a Muraszombati 

Mezőgazdasági Bank is helyet kapott.
76

 Ez Takáts utolsó dokumentált muravidéki 

munkája, amely már túlmutat a szecesszión és a neo stílusokon, tömegképzésében már 

inkább a premodern felé hajlik. 

 Takáts minden bizonnyal Muraszombatban egy központ kialakításán dolgozott, 

hiszen a Vratarics- és a Sömen-féle ház, valamint a takarékpénztár épülete mind a mai 

Slovenska ulica – Cvetkova ulica – Zvezna ulica kereszteződésében helyezkednek el. 

Takáts impozáns épületek egységével feltehetőleg egy urbanisztikai csomópontot 
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szeretett volna létrehozni. Dokumentumok hiányában azonban nem lehet biztosan 

állítani, hogy valóban ez volt a szándéka. 

A Sömen-féle házat az épülettömbök játéka jellemzi. Előre- és hátramozgatása, 

illetve a magasságbéli ellentétek teszik színessé az épület karakterét. A kétszintes 

épületet egy dekoratív övpárkány választja el, illetve a színek kontrasztja is 

hangsúlyossá teszi az alsó, illetve felső szintet. Az alsó részt sötétbarna, míg az emeleti 

szintet világosabb színvilág határozza meg.  

A főhomlokzat három elkülöníthető épülettömbből áll. A bal oldalon egy 

előreugró rizalit kapott helyet, amely magasságában igazodik a mellette álló épülethez. 

Az alsó szint itt három tengelyből áll: egy ajtó és két ablak, amelyeket kannelúrás 

féloszlopok választanak el egymástól. A felső szint két tengelyét az ablakok határozzák 

meg, amelyeket a közös könyöklőpárkány köt össze. A bal oldali sarokrizalit magasabb, 

mint az épület többi része. A középrész ereszvonalával egy vonalban a rizaliton egy 

övpárkány húzódik. A párkány felett csak két ellipszis alakú ablaknyílás kapott helyet, 

amelyek a második szint ablakainak tengelyében húzódnak. Az ellipszisablakokat 

geometrikus mintázatú terrakotta dísz keretezi. A rizalit a keretek nagyságával 

magasabb az épület többi részénél. A középrész, amelynek alsó és felső szintje négy 

tengelyre van osztva, alacsonyabb, és homlokzati síkja mélyebben húzódik. A bal 

oldalon egy egységként három-három ablak látható az alsó és felső szinten is. Az 

emeleti ablakok között két terrakotta tábla helyezkedik el, amelyek díszítése 

egyértelműen a népi hagyományokból merít. Így a geometrikus keret között helyet 

kapott a szív, rózsa, tulipán és egyéb stilizált virágok motívuma, amelyek egy vázából 

kinövő növénynek a virágaiként jelennek meg. Az ablakok és a dísztáblák alatt 

összefüggő könyöklőpárkány húzódik, aminek köszönhetően azok egy egységként 

jelennek meg. A negyedik tengelyt, amely elkülöníthető egységként van jelen, a 

földszinten a bejáró jelzi, amely a jobb oldali rizalit sarkában kapott helyet. A kapu 

klasszikus mintát követve oszlopokkal van keretezve. A kannellúrás oszlopok fejei 

geometrikus és virágmotívumokkal vannak díszítve. Az oszlopok egy-egy konzolt 

tartanak, amelyek az emeleti erkélynek a tartószerkezetei. A jobb oldali főhomlokzati 

rizalit alsó szintje hasonló tengelyelosztást kapott, mint a középrész: három ablak, 

illetve egy ajtónyílás a jobb oldal sarkán. Az ajtó egy erős szemöldökpárkányt kapott, 

ami erősen kiugrik a homlokzat szintjéből. Az emeleten a földszinti ablakok 
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tengelyében három ablak helyezkedik el, külön-külön ellátott könyöklőpárkánnyal. 

Felettük pedig az ereszvonal alatt terrakotta táblák láthatók. Ezek díszítése igazodik a 

középrész és az ellipszisablakok keretein található mintázatokhoz: dekoratív 

geometrikus és népi elemek váltakozása. Az emeleten a negyedik tengely helyét egy 

zárt sarokerkély tölti ki, amely a Délvasmegyei Takarékpénztár sarkával szemben áll. 

Az erkélyrészen négy ablak kapott helyet, amelyek keskenyebbek, mint a homlokzati 

ablakok, felettük megismétlődnek a terrakotta táblák, mint az a főhomlokzat esetében is 

tapasztalható. A fő- és mellékhomlokzatot teljes egészében az egyenes záródású 

nyílások és a köztük létrejött sík terület uralja. Az emeleti ablakok felső része pepita 

motívumos kialakítást kaptak.  

Az oldalhomlokzaton a sarokerkély alatt egy ablaknyílás kapott helyet, illetve 

még egy nagyobb és kisebb nyílás. Az emeleten a főhomlokzatéhoz hasonló 

kialakításban két ablak helyezkedik el, felettük terrakottás tábla áll. Az udvari 

homlokzat sokkal visszafogottabb kialakítást kapott, mint a fő- és az oldalhomlokzat. 

Nem olyan hangsúlyosan, de Takáts itt is megismételte az épülettömbök előre- és 

hátraugrását, amivel elkerülte az egyhangú kivitelezést. A homlokzatot még 

érdekesebbé teszi az egyenesen záródó ablaknyílások sora, amelyek méretben mind 

eltérőek. Az erős vertikális kompozíciót az ablakok erősen előreugró 

könyöklőpárkányaival ellensúlyozta. Csak a középrész bejárója felett van egy hullámzó 

motívum, és mellette egy ellipszisablak, de ezt a homlokzatot is teljes egészében az 

egyenes záródású nyílások és a sík terület uralja. 

Takáts utolsó megépült épülete, a Sömen-féle ház prezentálja azt az irányvonalat, 

amely mentén Takáts feltehetően alkotott volna, ha élete nem ér véget az I. 

világháborúban. Ennél az épületnél Takáts teljesen elhagyta azt a formavilágot, amely 

még a Vratarics-házat vagy a Takarékpénztár épületét jellemzi. Az épület tömegeinek 

játéka, a síkfelületek arányosan nagyszámú megjelenése, az erős vízszintes és 

függőleges vonalak már túllépnek a szecessziós formanyelv világán, aminek 

köszönhetően az épületre inkább a premodern jelző illik. A minimumra redukált 

szecessziós elemek valószínűleg csak a kor igényének akarnak megfelelni, hogy 

befogadhatóbbá és legitimmé tegyék a kispolgári környezet számára az épületet. 

Távolról nézve az egyszínű terrakotta betétek, amelyek szintén egyenes záródásúak 

(négyzet, téglalap), is síkként jelennek meg. Modern elgondolásnak számít a keretek 
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elhagyása is. Az udvari homlokzaton még forradalmibb megoldásokat találunk. Ez azzal 

is magyarázható, hogy rejtve volt a város lakói elől, és így nem válhatott felháborodás 

tárgyává. A díszítéseket itt teljesen mellőzte Takáts, csak és kizárólag a sík falak és az 

ablakok mozgatják meg a homlokzat kompozícióját. Az egyenes záródású ablakok 

méreteinek váltakozása különös dinamikát kölcsönöz a homlokzatnak. Ezeket még 

érdekesebbé teszi a könyöklőpárkányok használata, amelyek különösen a keskeny 

ablakoknál jutnak nagyobb kifejezésre.  

A Sömen-féle ház ezért különleges helyet foglal el Takáts életművében. Itt 

erősen tükröződik alkotói szabadsága és művészetének kereső jellege, mivel szinte 

kizártnak tartom, hogy a megrendelőtől, dr. Sömen Lajostól származott volna az ennyire 

modern épület ötlete, amelyhez az akkori Muraszombatban nem találunk analógiát. Sőt 

az akkori Magyarországon készült épületek közt sem találunk hasonló szellemben és 

formanyelvben megépült épületet. Takátsnak a Sömen-féle ház tervezésekor inkább a 

bécsi szecessziós építészet, mintsem a magyar szolgálhatott kiindulópontként, hiszen a 

síkfelületek dominanciája és a keretezés elhagyása a „bécsieknél” nem volt új keletű 

elképzelés.   

 

8. Takáts „elveszett” munkái a Muravidéken 

Akár a fent tárgyalt muraszombati kórházról is célszerűbb lenne itt írni, de az itt 

említésre kerülő műveitől eltérően a kórházról legalább bizonyos írásos anyag van. 

Takáts eltűnt művei között van a Muraszombatban 1909-ben megnyitott Dobray Hotel 

kaszinójának a belső berendezése, amelyet az ő tervezése alapján készítettek el egy 

budapesti műhelyben.
77

 És szinte ez minden, amit biztosan lehet tudni erről a munkáról. 

Azonban az is lehetséges, hogy az valójában nem is Takáts nevéhez fűződik, mivel a 

Dobray Hotel átalakításáról eddig nem sikerült olyan forrást találnom, amely biztosan 

igazolná ezt. Ha tényleg Takáts munkája volt is, megválaszolatlan kérdés marad, eredeti 

állapotában hogyan nézhetett ki a szálloda belseje.  
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 Obal 1982, 4. 
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A mártonhelyi római katolikus templom kegyura, gróf Szapáry László 1913-ban 

Takáts Lászlót bízta meg a templom oltárának helyreállításával.
78

 1913. szeptember 13. 

után Takáts feltehetően a Műemlékek országos bizottságának be is mutatta terveit, ami 

egy, a MOB-nak intézett leveléből derül ki.
79

 A munkálatok valószínűleg 1914-ben meg 

is kezdődtek, hogy pontosan mikor és meddig tartottak, azonban nem lehet tudni. 1915-

ben a Magyarország Műemlékeiben a felújítás kapcsán csak ennyi szerepelt: „Gróf 

Szapáry László, a templom kegyura Takáts László műépítészt bízta meg a templom új 

főoltárának elkészítésével.”
80

 Már biztosra vehető, hogy nem egy új oltár elkészítéséről, 

hanem a régi felújításáról volt szó, amit leginkább az támaszt alá, hogy 1925-ben 

eltávolították a templom régi barokk oltárát, amely akkora már több átalakításon is 

átesett, és egy újjal helyettesítették, amelyet Jože Plečnik tervezett.
81
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V. Takáts László további munkái 

 1905-ben Pecz Samu megbízást kapott a műegyetemi könyvtár, a műszaki 

mechanika, a mechanika technológia, a géplaboratórium és a központi gépház 

tervezésére. Pecz saját életrajzában így ír az építkezésekről: „Miután ezen épületek 

felépítését aránylag igen rövid idő alatt kellett végrehajtani, továbbá mindegyik épület 

teljesen más természetű és rendkívül különleges rendeltetésű lévén, külön-külön sok 

tanulmányt igényelt, s miután elveim szerint mindenütt egy belülről kifelé épülő 

rendszert kívántam ezeknél is keresztül vezetni, szerfelett sok és egymástól teljesen 

eltérő alakú homlokzatra volt szükség. Ezen többszörös és sürgős természetű feladat 

megoldása majdnem emberfeletti munkát kívánt meg, s ez csak oly kiváló segéderők 

segítségével, mint Nagy Károly, Lipták Pál, Takács László, Rerrich Béla volt 

lehetséges.”
82

 Arra vonatkozóan, hogy Takáts miben segítette Pecz munkáját a 

műegyetem pavilonjai építésénél, nincs biztos információ. Minden bizonnyal az említett 

építészek sokban hozzájárultak Pecz tervezési munkáihoz. Takáts valószínűleg 1906-tól 

segítette az építkezést, mivel abban az évben lett Pecz tanársegédje is. 

 

1. A budapesti városháza elhelyezése  

A Bárczy-korszak fontos szerepet játszott Budapest városépítésében. Bárczy 

István polgármestersége alatt  ugyanis a városfejlesztési program alapján számos iskola, 

lakás, szociális és kulturális intézmény épült. Ekkoriban aktuális problémaként merült 

fel az új városháza és annak elhelyezése is. A Városépítési Ügyosztály a Váczi körútra 

(ma Bajcsy-Zsilinszky út), a Deák Ferenc tér és a Szent István tér között szeretett volna 

megépíttetni, amit architektonikusan kapcsoltak volna össze az Erzsébet térrel. 1912. 

március 22-én tárgyalta az ügyosztály javaslatát a Középítési Bizottság, de elvetették az 

ötletet, és a régi városháza helyét találták a legalkalmasabbnak. Ezt követően a Magyar 

Mérnök- és Építész Egylet valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége nyílt ülésen 

tárgyalta a kérdést, és egyöntetűen abban állapodtak meg, hogy a régi városháza helye 

nem felel meg az újnak. A megállapítást a fővároshoz intézett beadványban is 
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kifejtették. Erre reagálva Bárczy István polgármester 1912. július 5-re nyilvános 

tanácskozást hívott össze, ahol ismét arra a megállapításra jutottak, hogy a régi 

városháza helye nem megfelelő. Harrer Ferenc és Varga László három alternatívát 

kínált a városháza elhelyezésére: 

1. az Erzsébet térre, főhomlokzatával az Andrássy út és a Károly körút felé; 

2. a Károly körút és a Rumbach utca közé; 

3. a régi városháza helyére.
83

 

Mivel a kérdés körüli vita nem rendeződött, a Magyar Építőművészek 

Szövetsége 1913. április 15-ei határidővel pályázatot írt ki a fővárosi városháza 

elhelyezésére és az ezzel összefüggő városrendezési kérdések megoldására.
84

 A bíráló 

bizottság tagjai dr. Bárczy István elnöklete alatt dr. Harrer Ferencz és Krátky János 

fővárosi tanácsnokok, Lechner Ödön, dr. Neuschloss Kornéll, Pollák Manó és Lajta 

Béla műépítészek voltak. A pályázatra 20 terv érkezett be. 1000-1000 koronás díjban 

részesült Palóczi Antal, Vágó László és Vidor Emil. 500-500 koronás díjat nyertek Hein 

János és Szende Andor. Emellett 250-250 koronáért megvették ifj. Francsik Imre, 

Lichtmann Győző, Wannenmacher Fábián, valamint Takáts és Tornallyay terveit.
85

 

Kutatásom során nem sikerült megtalálni Takáts és Tornallyay városrendezési 

tervét, félő, hogy az idők során elveszett. Takátsék ezek szerint a városrendezési 

kérdések iránt is érdeklődtek, amit a Vác városrendezésére benyújtott pályaterv is 

bizonyít. 

 

2. Vác városrendezése 

A Takáts-Tornallyay páros az 1914-es évben Vác városrendezési pályázatán vett 

részt. A pályázati kiírás majdnem a teljes város szabályozására kiterjedt. Mivel az 

eredeti tervek nem maradtak fenn, a pályázati kiírás főbb szempontjai és annak bírálata 

segít azt rekonstruálni. 
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Vác város tanácsa 1914. február 6-án pályázatot írt ki a Vásártér és a vele 

kapcsolatos köz- és magántulajdonban lévő területeknek a szabályozására és felosztási 

terveinek beszerzésére. A pályázat titkos volt, és a pályaművek jeligés beérkezési 

határideje 1914. május 20. volt. A kitűzött díjak a következők voltak: I. díj 3000, II. díj 

2000, III. díj 1000 korona volt. A városnak jogában állt a díjazottakon kívül bármelyik 

tervet megvásárolni 500 korona értékben. A pályadíjak és a megvásárolt tervek a város 

tulajdonába kerültek, és azokat egészben vagy részben felhasználhatta.  

A pályázóknak figyelembe kellett venniük a meglévő forgalmi vonalakat, 

különösebben a Körút, a Rádi és a Kosdi utat, az Árpád, Ambró, Althann és Eötvös 

utcákat. Emellett elvárás volt, hogy a Széchenyi, Kossuth és Báthory utcák és a 

Budapesti főút szervesen csatlakozzanak egymáshoz és a Konstantin térhez (központ), 

illetve a vasútállomáshoz is. A pályázati kiírás nem ragaszkodott a Vörösház 

megtartásához, amely ma Vác egyik meghatározó épülete. Másfelől engedélyezték a 

Szent Rókus-kápolna lebontását is, ha az új indóház és a hozzávezető utak ezt 

megkívánjak. Ebben az esetben egy új kápolna tervezését kellett volna megtervezni a 

Szent István térre.
86

 Szerencsére egyik radikális változás sem valósult meg azóta, így a 

Vörösház és a kápolna is az eredeti helyükön állnak. 

 A körutat és a belvárost összekötő szakaszt kellő szélességben kellett 

megtervezni, a kirakodó vásárok lebonyolításának megkönnyítése érdekében. A 

pályázati kiírás még egy polgári iskola elhelyezését is előírta a Báthory utca Vásártér 

felőli beágazásánál. Kialakítást kívánt meg egy új tűzoltósági épület is, amelyet úgy 

kellett elhelyezni, hogy a fő forgalmi útvonalak könnyen elérhetőek lennének. E célra 

esetleg a Vörösház is részben felhasználható lehetett volna. A 300–400 m
2
 nagyságú 

területre a postapalotát is el kellett helyezni, vagy a Széchenyi utca mentén, vagy pedig 

a Kossuth utca torkolatánál. A Damjanich téren 200 m
2 

területen egy kisebb 

vásárcsarnok kialakítását határozták meg. Emellett új parkok és terek kialakítását is 

előírta a pályázat, és a létrejött új telektömbök felosztását is. 

A bíráló bizottság 1914. május 28-án döntött a pályázatokról. A bizottság 

összetétele: dr. Zádor János polgármester, a bizottság elnöke; dr. Forbáth Imre mérnök, 

műegyetemi tanár; dr. Galcsek György váci prépost, városi bizottsági tag; Varga László 
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építész, székesfővárosi műszaki tanácsos, meghívott szakértő és Lechner Jenő építész, 

műegyetemi adjunktus, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet kiküldött szakértője. 37 

pályamű érkezett be, és ezekből a „Vác Újváros” jeligéjű nyerte az I. díjat. A terv 

alkotói Barát Béla és Novák Ede építészek, valamint Langer Béla mérnök voltak. A II. 

díjat a Takáts-Tornallyay páros nyerte, „Vörös torony” jeligés munkájukkal. A 

harmadik díjat a „Széchenyi I.” terv érdemelte ki, id. Francsek Imre alkotása.
87

 Emellett 

a bizottság megvételre ajánlott még 4 tervet, amelyekből a városi tanács hármat vásárolt 

meg: Petz Gyula „Három fa”, Lichtmann Győző ’Via Appia” és Hübschl Kálmán „K” 

jeligéjű terveit.
88

 

A bizottság így értékelte Takátsék munkáját: „A főbb forgalmi útvonalak mind 

jól vannak irányítva és általában az egész úthálózat nagyon egyszerű és világos. A 

vasúti állomásnál a megoldás nem gazdaságos. A honvéd laktanyánál a betorkoló Kosdi 

utat nem derékszögben a körútra, hanem inkább átlós irányban a Széchenyi utca felé 

kellett volna irányítani. A közutat és a Szent István teret összekötő főutat a vidéki 

városoknál nagyon előnyösen elhelyezhető piac részére alkalmas szélességben oldja 

meg. A külső sort jóval alárendeltebb módon képezte ki, holott ez a körút természetes 

torkolása a belvárosba. A körútnak az Ambró utcával való kapcsolata s így az északi 

úthálózatba való bekötése megoldatlan, azon kívül az izraelita status quot is feláldozza, 

ami a programmal is ellenkezik. A meglévő állapotokat mindenütt kellőképpen 

figyelembe veszi, de túl nagyok a lakónegyedek telektömbjei és a zártsorú beépítés is túl 

sok. Az övezetek elosztása nem egészen megfelelő, a tisztviselőknek kiszabott tömbök 

inkább ipartelepek céljaira alkalmasak, míg a tisztviselőtelep a Duna felé a nagy park 

körül volna megfelelő helyen. A 8., 9. és a 10. számú blokkal beépítése nem szerencsés. 

Jó a sporttelep és a nagy park elrendezése.”
89

 

A tervek megvalósításáról már nincsenek feljegyzések a váci levéltárban. 

Minden bizonnyal egyik terv sem valósult meg, sem egészben, sem pedig részleteiben. 

Ennek legfőbb oka a közelgő háború, illetve annak kitörése lehetett, továbbá a 

pénzhiány, hiszen több levél is érkezett a polgármesteri hivatalba, mind a pályázók, 

mind pedig a bíráló bizottsági tagoktól, amelyekben arra kérték a polgármestert, hogy 

haladéktalanul fizesse ki a nekik járó pénzösszeget. Takáts és Tornallyay is több levelet 
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írt a polgármesternek, illetve a városi tanácsnak, amelyben arra kérték az illetékeseket, 

hogy utalják ki számukra a II. díjjal járó összeget, aminél a Kereskedelemügyi 

Minisztérium 79049/1908 számú rendeletével kiadott Tervpályázati Szabályzat ad f. 4. 

pontjára hivatkoztak.
90

 A kifizetés 1914. július 25-én volt esedékes, de csak 1915. 

augusztus 25-én történt meg, a 6%-os kamatként járó 130 koronával együtt.
91

 

Az 1914. augusztus 3-án írt levelükben már érezhető a válság: „Azóta 

mondhatjuk, hogy igazán „Megnehezült az idők viharos járása felettünk”. Minden ép 

testű és lelkű embert fegyverbe szólított a haza. Mi is karddal cseréltük fel a cirkalmat 

és léniát.”
92

 

 

3. A Ferenc József jubileumi templom 

A páros legnagyobb eredményének minden bizonnyal a Magyarok 

Nagyasszonyáról elnevezett Ferenc József jubileumi templom pályázatára benyújtott 

„13. számú” terv jelenti, amellyel a III. helyet sikerült elnyerniük. Takáts és 

Tornyallyay két tervvel is részt vett a pályázaton, a második terv dicséretben részesült.
93

  

A szakirodalom eddig nem Takáts Lászlónak, hanem Takátsch Bélának és 

Tornallyay Zoltánnak tulajdonította a díjnyertes tervet. A Magyar Építőművészet 1914. 

évi 3. számában, amely a helyezést nyert pályaműveket közölte, Takátsch Béla nevét 

írták Tornallyay mellé a templom tervének közlésénél. Viszont a szöveges részben csak 

a Takáts és Tornallyay családnevek szerepelnek, a keresztnevük nem. A cikk alapjául a 

bírálati jegyzőkönyv szolgálhatott, viszont abban is csak a családnevek szerepelnek.
94

 

Erre hivatkozva szintén Takátsch Béla munkájának tulajdonították A századforduló 

magyar építészete című könyvben és más szakirodalomban, amely Tornallyayval vagy 

éppen Takátsch Bélával foglalkozik.
95

 Feltehetőleg szerkesztői lapszusnak tudható be, 

hogy a Takáts családnévhez a Béla keresztnév került a László helyett, viszont ez 

kihatással volt azon kutatókra, akik a cikket vették elsődleges forrásnak. 
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Több forrás bizonyítja, hogy Tornallyay társa a tervezésnél Takáts László, és 

nem Béla volt. A Muraszombat és vidéke az 1914. február 15-ei számában arról számol 

be, hogy Takáts László és Tornallyay Zoltán a III. díjat nyerték el a Ferenc József 

jubileumi templom tervpályázatán.
96

 Fábián Gáspár a Magyar fogadalmi és 

emléktemplomok c. könyvében a Rezső téri templom kapcsán megemlíti a 

tervezőpárost, és nemcsak  vezetéknevüket, hanem keresztnevüket is.
97

 A cikkből 

kiderül, hogy Fábián Gáspár sokat foglalkozott a pályázattal, és hogy ismerhette a 

pályázat hátterét is. Másfelől pedig Tornallyayval való személyes ismeretsége (1910-

ben együtt pályáztak A kolozsvári vígadó és városháza tervpályázatán
98

) megerősíti azt 

a feltételezést, hogy nem ő írta el a neveket. A legmeggyőzőbb forrás pedig Tornallyay 

visszaemlékezése, amely szintén Lászlót, és nem Bélát említi.
99

 

A fenti források ismeretében aligha fér kétség ahhoz, hogy Takáts László volt 

Tornallyay társa a Rezső téri templom tervezésénél, és csak a Magyar Építőművészet 

cikkében elkövetett hiba okozhatta, hogy mindezidáig Takátsch Bélának tulajdonították 

a tervezést. 

 

A pályázat 

A pályázatot 1913. június 13-én írta ki a templomépítő bizottság, a pályázatok 

beérkezési határideje pedig 1914. január 15-e volt.
100

 Az I. díjjal járó pénzösszeg 6000 

korona, a másodikkal járó 5000, a harmadikkal járó 4000, míg a IV. díjjal járó 

pénzösszeg 3000 korona volt.
101

 A templomépítő bizottság és a bíráló bizottság elnöke 

is Forster Gyula báró volt. A bíráló bizottság tagjai voltak még dr. Bárczy István, a 

székesfőváros polgármestere; Piperkovics Bátor, a székesfővárosi tanács XI. (közjogi és 

anyakönyvi) ügyosztályának vezető tanácsnoka; Krátky János, székesfővárosi tanács 

XIII. (építkezési) ügyosztályának vezető tanácsnoka; Alpár Ignác, a székesfőváros 

tanácsa által a törvényhatósági bizottság kiküldött építésze; Steinhardt Antal, a 

székesfőváros középítési bizottságából kiküldött építész; Zichy János gróf és Pálffy 
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Sándor gróf, templomépítő bizottsági tagok; Schulek Frigyes Möller István, 

templomépítő bizottsági póttagok; Hausmann Alajos, a székesfővárosi közmunkák 

tanácsának építésze; Sváb Gyula, a Magyar Mérnök és Építészegylet építész tagja; 

Csányi Károly, a Magyar Mérnök és Építészegylet építész póttagja; Vágó László, a 

Magyar Építőművészek Szövetségének építész tagja;  Baumhorn Lipót, a Magyar 

Építőművészek Szövetségének építész póttagja; Pecz Samu, a műegyetem építész tanára 

és Kabdebó Gyula, a székesfőváros tanácsa által a főváros építész tisztviselői közül 

kiküldött tag. A bíráló bizottság először 1914. január 26-án tartott alakuló ülést, ahol 

ellenőrizték a beérkezett pályaműveket. 

A határidőre beérkezett tervek időrendi sorrendben a következők voltak: 

 

1. Gyalus László,  

2. Wagner és Willburg,  

3. Molnár Ferenc,  

4. Schneider Iván,  

5. Morascher Sámuel,  

6. Gerey Ernő,  

7. Förk Ernő  

8. Schmidt Gyula,  

9. Reichl Kálmán,  

10./a Wisner Emil, 

10./b Wisner Emil, 

11. Fritz Oszkár, 

12. Fritz Oszkár, 

13. Takáts és Tornallyay,  

14. ifj. Schömer Ferenc,  

 

15. Sikorsky Zsolnai 

Miklós,  

16. Árkay Aladár,  

17. Árkay Aladár, 

18. ifj. Hudetz János,  

19. Kotsis István,  

20. Kotsis István, 

21. Ortsik József,  

22. Kauser József,  

23. Serly és Wirth,  

24. Tscheuke Herman,  

25./a Szabó Lajos,  

25./b Szabó Lajos, 

25./c Szabó Lajos, 

26. Hoffhauser Antal,  

 

27. Wachtel Elemér,  

28./a Miklós Ede,  

28./b Miklós Ede,  

29. Lechner Ödön,  

30. Abos Brunó,  

31. Abos Brunó,  

32. if. Francsek Imre és 

Zostyák,  

33. Lölibach Kálmán,  

34. Münnich Aladár,  

35. Takáts és Tornallyay 

36. Sebestyén Endre,  

37. Lux Kálmán,  

38. Wannenmacher 

Fábián.
102

 

 

Ezt követően a pályatervek február 3-tól február 11-ig voltak megtekinthetők, 

amikor is a bizottság megtartotta II. ülését. Leszűkítették a pályatervek sorát, illetve 

kizárták azokat a terveket, amelyeket nem tartottak megfelelőnek. A szűkebb listán 

megtalálható volt Takáts és Tornallyay mindkét terve. Ezt követően megkezdődött a 
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szavazás. Az I. díjat Lechner Ödön nyerte, 6 : 5 arányban Kauser József tervével 

szemben. Így a II. díjat egyértelműen Kauser nyerte, valamennyi szavazatot ő kapta. A 

III. díjat Takáts és Tornallyay 13. számú terve nyerte, de Hofhasuer is kapott 2 

szavazatot, illetve Förk egyet. A IV. díjat Förk Ernőnek ítélték oda. A díjak odaítélése 

után a bizottság további két terv 1500 koronás megvételéről is döntött, így 

megvásárolták Wisner Emil egyik tervét és Hofhauser tervét. A bizottság egyhangúlag 

megdicsérte Fritz Oszkár (11. számú), Árkay Aladár (16. számú), Wachter Elemére, 

Miklós Ede (28./a számú), Francsek és Zostyák, Takáts és Tornallyay (35. számú) és 

Wannenmacher Fábián tervét.
103

     

A pályázati feltételeket gondosan be kellett tartaniuk a tervezőknek. Így a 

templomnak teljesen szabadon állónak kellett lennie, és 3000 fő részére kellett helyet 

biztosítania. Gondoskodniuk kellett a megfelelő nagyságú sekrestyéről, valamint az 

orgona és a kórus elhelyezésére szolgáló karzatról. A templomot központi fűtéssel 

kellett megtervezni, egy kellően méretezett kazánházzal. Feltétel volt az is, hogy a 

történelmi román stílus valamely fajtáját vegyék alapul a pályázók, de alkalmazhattak 

modern építőanyagokat és szerkezeti megoldásokat. Az építkezési költségek, beleértve a 

berendezést és felszerelést (harangok, órák, oltárok, padok, orgona, freskók, szobrok 

stb.), nem haladhatták meg az 1000 000 koronát.
104

 

 

A 35. számú terv 

Takáts és Tornallyay 35. számú terve minden bizonnyal elveszett vagy 

megsemmisült. Amit tudni lehet róla, az a bíráló jegyzőkönyvben fellelhető néhány 

adat. Aszerint a templom 3732 fő befogadására lett volna alkalmas, összesen 1244 m
2 

hasznos területen, ebből 1062 m
2 

a földszinten, 182 m
2 

a karzaton. A tervezőpáros 

szerint a megépítés költsége 976 820 korona lett volna. A terv bírálata pedig a 

következő volt: „Alaprajzában egyszerű és világos térkiképzésre törekszik. Belső 

architektúrája kevésbé sikerült. Igen szerencsés a külső kiképzés. A tornyok 

monumentális hatásúak. A homlokzatok egyszerű eszközökkel való tagozása igen 
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tetszetős, kiváló tekintettel a templom helyére és rendeltetésére.”
105

 Csányi Károly 

meglehetősen pozitív kritikát írt a tervről, és szerinte ez érdemelte volna meg a IV. díjat 

szabad felfogása miatt.
106

 

 

A 13. számú terv 

Takátsék a 13. számú tervvel kiérdemelték a III. díjat. Mindenek előtt meg 

kellett felelni a pályázati kiírásnak. A templom hasznos alapterülete 1038 m
2
,
 
ebből a 

földszinten 906 m
2
, a karzaton 132 m

2
 volt. A templom befogadóképessége 

négyzetméterenként 3 fővel számolva 3114 fő volt. A sekrestyét és a hozzá tartozó 

helyiségeket és az orgonakarzatot is megtervezték. Alaprajza az egyházi szertartásoknak 

megfelelő volt, és a központi fűtés helyiségei is programszerűek. Az építési költség a 

páros szerint 995 567 koronára terjedt volna ki.
107

 A tervbírálat így hangzik: 

„Alaprajzában kedvező, a hajóarányokat és alkalmas karzatokat jól egyesíti. Kár, hogy 

a sekrestye és annak pandantját képező kápolna nem szervesen illeszkedik hozzá, úgy 

hogy szinte utólagos hatását kelti. Belső térhatása igen kedvező, bár a középkupola 

erőteljesebb kiemelése és jobb megvilágítása indokoltnak látszanék. A homlokzati 

kiképzés szerencsésen illeszkedik egyszerű formáival és erőteljes tömegelosztásával a 

rendkívül nagy térbe. Igen sikerült a harangtoronynak önálló kiképzése is. Általában az 

egész tervezet a célt takarékos eszközökkel és mégis monumentális úton közelíti meg.”
108

 

 Szerencsénkre a Magyar Építőművészetben megjelentek a templom alaprajzi és 

látványtervei, így teljes képet kapunk a tervezett templomról. Az alaprajzból kiderül, 

hogy a tervezőpáros egy hosszanti elrendezésű, kereszthajós templomot álmodott meg, 

háromhajós hosszházzal és keresztházzal, amelynek csarnokteres kialakítást terveztek. 

A hosszházat, a négyezetet, a keresztházat és a szentélyt kupolarendszer határozza meg, 

hasonlóan, mint a velencei Szent Márk székesegyháznál is látható, míg a mellékhajókat 

boltozatos fedéssel tervezték meg. A kupolaterek képezik a templom modulját. A 

szentély és a mellékhajó egyenes záródású kialakítást kaptak. 
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       A távlati tervekre (képre) pillantva a tervezett kampanile uralja a templom 

kompozícióját. Itt is Velence juthat eszünkbe, hiszen Takátsék a Piazzettán látható 

kampanile sávozását ismételték meg. Mindkettőnél megtalálható a négyezeti dobon álló 

toronysisak is, illetve a torony felső részében található négyes nyílásrendszer is 

párhuzamot mutat. Takátsék a tornyot négy oldalról egy-egy rozettával díszítették. 

 A templom bejáratát árkádsor hangsúlyozza, ami leginkább az itáliai loggiák 

kialakítására emlékeztet. Felette, az első emeleten a középtengelyben egy nagyméretű 

rozettaablak kapott helyet. A homlokzat vízszintesen két részre van osztva. A 

főhomlokzaton az árkádsor felső pereme a választóvonal, ami ívsoros párkánnyal van 

szegélyezve. Ennek vonalában az oldalhomlokzatokon egy ívsoros övpárkány választja 

el a felső részt az alsótól. A főhomlokzat és az oldalhomlokzatok felső részét is rozetták 

díszítik, amelyeket vakívek kereteznek. A főhomlokzaton még egy vízszintes és 

függőleges enyhe kiugrásos keretezést kapott a rozetta és a vakív. A 

mellékhomlokzatok alsó részében félköríves ablakok kaptak helyet. A homlokzati 

elosztás a belső modulnak, a kupolatereknek a kivetítése. Kétoldalt, a 

mellékhomlokzatokon a főhomlokzat tövében két torony kapott helyet, illetve egy 

négyezeti torony is hangsúlyozza a vertikális elosztást. A templomot oromfalas 

nyeregtető zárja. 

A tervezőpárosnak sikerült kiegyensúlyozott kompozíciót létrehoznia. A látképet 

talán csak a templom tornyai zavarják meg, ennek ellenére egységes hatást kelt: 

monumentális, de díszítésében és térkiképzésében visszafogott kompozícióról 

beszélhetünk. A tervezőpáros az itáliai román stílusú templomokból merített. A már 

említett velencei Szent Márk bazilika mellett több itáliai épület is mintául szolgálhatott. 

A bejárati árkádsor a római Santa Maria in Trastevere bejárati kiképzésére emlékeztet, 

de megjelenik a torcelloi Santa Foscan is. A homlokzati rozettadíszítés többek közt az 

assisi, a modenai és veronai székesegyházakon is megjelenik. A homlokzat geometrikus 

felosztása sem új keletű. A már említett San Rufino, illetve a firenzei baptisztérium és a 

San Miniato al monte homlokzata is geometrikus kialakítást kapott. 

A Ferenc József jubileumi templom 13. számú pályaterve bizonyítja, hogy 

Takáts László nemcsak saját építészeti stílusának volt nagy mestere, de alkalmazni tudta 

a régi korok stílusát is, amit a saját, romantikus felfogásában tudott magáévá tenni, 

tegyük hozzá nem sikertelenül.    
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A pályázat visszhangja és a tervek meg nem valósulása 

A pályázat és a díjazás nagy port kavart a szakmában. Először Gáspár Fábián 

támadta meg a pályázatot, miszerint ennek a pályázatnak nincs jelentősége a magyar 

építőművészetben. Emellett a győztes művet is bírálta, mert szerinte ez a Lechner-terv 

nem tükrözi Lechner Ödön művészetét: „Sajnos Lechner Ödön pályanyertes templomán 

nem vesszük észre az egyéni léleknek mélységeiből felfakadt művészetet, a dicsőségessé 

vált Lechner Ödön művészi stílusát.”
109

 Csányi Károly némi iróniával így fogalmazott: 

„Az első díjat tehát a zsűri annak a pályaműnek ítélte oda, amelyen a nagynevű 

mesternek, Lechner Ödönnek a neve olvasható.” Ő még kitért a pályázókra is, mivel 

egyik pályaterv sem a hazai román stílust választotta mintául. Példaként felhozta 

Lébényt, Zsámbékot, Jákot, Gyulafehérvárt, szerinte ezek nekünk kedvesebb formák.
110

 

A harmadik kritikát Magyar Vilmos fogalmazta meg. Ő a Műemlékek Országos 

Bizottságát mint a pályázatot kiíró és rendező szervet támadta azzal, hogy a román 

stílust írták elő. De ő kiemelte Takátsék tervét: „gyönyörű campaniles katedrális, 

amelyen Aquitánia borongós miszticizmusa ölelkezik Lombardia izzó mosolyával.”
111

  

Az I. világháború kitörése véget vetett a templomépítési szándéknak. Amikor 

egy évtized elteltével ismét előkerült a templomépítési szándék, Fábián szerint a főváros 

Takáts és Tornallyay tervét szerette volna megvalósítani. Viszont Takáts ekkor már 

halott volt, Tornallyay pedig hazaköltözött Tornaljára, amely a háborút követően 

Csehországhoz tartozott, és nem akadt senki, aki átvette volna a páros tervét, és 

felépítette volna a templomot.
 
Ezért 1927-ben újabb pályázatot írtak ki. A győztes 

Lechner Jenő terve szerint 1929. június 22-én megkezdődtek az építkezések. A 

templomot 1931. október 4-én adták át.
 112

 

A III. díj mindenképp a fiatal tervezőpáros legnagyobb eredményének számít. 

Tornallyay is így vélekedett: „Legkimagaslóbb eredmény volt a Rezső téri 
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fogadalomtemplom III. díja, mert előttünk csak híres régi tervező nyert díjat. Így 

Lechner Ödön és Kauser.”
113

 

 

4. A kecskeméti Református templom felújítása 

 1911. július 8-án hatalmas földrengés sújtotta Kecskemét városát, amelyben a 

református templom is megrongálódott. Emiatt a teljes boltozatot lebontották, és egy 

vasbeton szerkezetű boltozattal cserélték ki. Az új boltozat Uy Károly építészmérnök 

tervei alapján készült. A munkálatok december 20-ra be is fejeződtek, így a karácsonyi 

istentiszteletet már a templomban tartották.
114

 

 Már ez év november 24-én az egyház restauráló bizottsága megkérte Uy 

Károlyt, hogy készítsen felújítási terveket a templom északi bejáratához, az emeletei 

ajtókhoz, illetve új ablakokat is tervezzen.
115

 Ezek a tervek feltehetőleg nem készültek 

el, vagy ha el is készültek, nem valósultak meg. A restauráló bizottság 1912. augusztus 

8-án ismét úgy döntött, hogy javaslatot terjeszt elő a templom restaurálására és a 

léghuzam kiküszöbölésére, ezért az egyháztanács ismét megbízta Uy Károlyt, hogy 

készítse el a restaurálási terveket.
116

 Még a folyó évben elkészültek a tervek, amelyeken 

Uy Károly mellett Takáts László neve is szerepel, a tervek egyik készítőjeként. Uy 

Károlynak a Műemlékek Országos Bizottságának írt leveléből kiderül, hogy a templom 

formai részeit Takáts László készíti.
117

 Tehát a felújítás formai megvalósulása, amit 

eddig kizárólag Uy Károlynak tulajdonítottak, Takáts tervei alapján készült. 1914 késő 

tavaszára már biztosan elkészült a felújított templom, mivel a Reformátusok Lapja 

közölt róla képet.
118

 

 A felújítási munkák nem sokban változtatták meg a templom karakterisztikáját. 

Az egyháztanácsi jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a templom melyik részei kerültek 

felújításra. Megnagyobbították a templom délkeleti részén található előkertet, amit egy 
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díszes vasrács kerítéssel zártak körül. Lebontásra került a torony alatti karzati feljáró. A 

főkapun keresztül így csak a földszint volt közvetlenül elérhető. A karzati feljárónak 

egy különálló előcsarnokot terveztek a torony és a déli fal sarkába. Az előcsarnokot úgy 

tervezték, hogy a térről, illetve a templom földszintjéről is megközelíthető és átjárható 

legyen a karzat. Ennek az volt a funkciós előnye, hogy nem alakult ki nagyobb torlódás 

a látogatók be- és kijárásainál.
119

 

 A tervek és a templom mai kinézete között viszont több különbség is fellelhető. 

A vasrács kerítés nem a tervek alapján készült el, hiszen a terveken sokkal díszesebb és 

monumentálisabb kerítést képzeltek el. A megvalósult ehhez képest visszafogottabb és 

egyszerűbb. A mellékelt alaprajzi terveken jól látszódnak a templom azon részei, 

amelyek új építésűek. A torony alatti keleti bejárat teljes egészében új kiképzést kapott. 

A félköríves kaput egy enyhén kiugró kőkeret hangsúlyozza, amelyet egy kettényíló 

volutaszerű zárókő díszít. A teljes kapuzatot egy egyenes záródású gerenda keretezi, 

amely két iónszerű oszlopon nyugszik. Itt megismétlésre került a zárókő volutájának a 

mintázata. A volutákat egy füzér köti össze, közepén stilizált virágmintázattal. Az 

oszlopok vonalában a párkányon egy-egy vázaszerű díszítmény kapott helyet. A 

kétszárnyas fakapu is a tervek szerint valósult meg. Az ajtó feletti ívmezőben 

geometrikus vasszerkezetű díszítmény látható. A kapuzat felett, annak főtengelyében 

egy keskeny ablak kapott helyet. Formája és méretei a középkori lőrésekre 

emlékeztetnek leginkább, annak ellenére, hogy kifelé nem bővül a nyílás. Az alaprajzi 

terven látható, hogy a felső lépcsőfokon, annak félkörös ívében, négy kör, illetve a 

támpillérekre csatolt két félkörös építési elem terve látszik. Lehetséges, hogy oszlopokat 

terveztek ide, és így egy fedett kapubejárót kívántak kialakítani. Valószínűbbnek tartom 

azonban, hogy a déli kerítést szerették volna megismételni a keleti kapu előtt. A 

homlokzati terveken ezeknek az esetleges oszlopoknak vagy kerítésnek nem látni 

nyomát, és nem is valósultak meg.  

 Teljesen új épülettömböt hoztak létre a torony támpillére és a délkeleti sarok 

között. Az előcsarnok, amelyben a karzati lépcsőzet kapott helyet, organikusan 

illeszkedik a templom egészéhez, és nem idegen elemként jelenik meg. Ennek 

érdekében levágták az épület sarkát, így az nem rondít bele ékként a térbe, másfelől 

pedig létrehozott egy harmadik homlokzatot is.  A félköríves kaput a déli oldalra 
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tervezték. Itt is megismételték a főbejáraton látható kettős oszlopot, viszont az itt már 

csak egy szegmensívet köt össze, amely a két oszlop párkánya geiszonjának a kifutása. 

A kapu íve is enyhébb kiképzést kapott, mint a főbejárati, viszont a záróköve sokkal 

díszesebb. Címerként jelenik meg a református gyülekezet egyik szimbolikájaként 

ismert, a fiait saját vérével tápláló pelikán motívuma stilizált kiképzésben. A 

kétszárnyas fakapu ívmezejében itt is megismétlődik a geometrikus mintázat. Ahogy a 

torony bejáratánál, úgy itt is az oszlopok irányában a párkányon egy-egy díszítőelem 

kapott helyet. Itt már nem a váza, hanem díszített tojások motívuma jelenik meg, ami 

leginkább a Fabergé-tojásokra emlékeztet. A kapu felett egy szegmensíves ablak kapott 

helyet. A koronázópárkány felett ballusztrád zárja az épülettömeget. A főpárkány alatt 

vízszintes sávozás jelöli a fríz és az architráv helyét. 

 A templom déli főbejáratán nem változtattak. Statikailag megerősítették a 

falakat és az alapzatot, de formai változás nem történt. Az ajtót azonban kicserélték, és 

az új a keleti és az új előcsarnok ajtóihoz igazodik. Az ívmező díszítése itt is 

megismétlődik. Az itt meglévő kapukeret szolgálhatott mintául a többi kiképzésénél, de 

itt nem oszlopos tartószerkezetű, hanem plasztikusan kiképzett keretmegoldás.  

 A nyugati kapun sem változtattak. Az ugyan nem a templom, hanem a bazár 

épülete, de előcsarnokként innét is be lehetett jutni a templomba. A restauráló bizottság 

úgy döntött, hogy a nyugati kapun keresztül csak a karzat legyen megközelíthető. A 

földszint elérése érdekében pedig egy új nyílást terveztettek a déli oldalra.
120

 Az új kapu 

klasszicizálóbb formákat kapott, igazodva a bazár épületéhez. Az egyenes záródású ajtót 

egy dór oszlopos keret keretezi. A kapu felett az első emeleten egy ikerablak kapott 

helyet. Az ablakosztó egy dór oszlop, amely egybefogja a szemöldökpárkányt. Az ablak 

környezetében vörös téglafalat hagytak, ami már első pillantásra is mutatja, hogy ez 

nem az eredeti, hanem átépített része a bazárnak. Az így kiképzett ablak már a bazár 

másik részén is megjelenik, tehát teljesen az épülethez igazodtak a tervezésnél. Az 

emeleten a nyugati kapu és a délnyugati sarok közt szintén megismételték az így 

kiképzett ablakokat és a környezeti vöröstéglás megoldást.  

 A főhomlokzaton a torony mellett egy-egy függőleges tengelyű ellipszis alakú 

ablaknyílás kapott helyet. Ugyanezt a motívumot Takáts megismételte az előcsarnokon 

is, igaz ott vízszintesen helyezte el az ellipszist, és szalagmotívummal díszítette. 
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 A Kecskeméti Református templom felújítása azért érdekes Takáts életművében, 

mert bizonyítja, hogy Takáts nagy tisztelettel nyúlt a már meglévő épülethez. Terveibe 

belecsempészte kora ízlésvilágát, de oly módon tette azt, hogy egységet alkot a 

templom kinézetével.   

 

5. A nagyváradi uszoda 

A Muraszombat és vidéke 1913. augusztus 10-ei számában arról számolt be, 

hogy Takáts Tornallyayval együtt a földrengés által elpusztított kecskeméti templom 

helyreállítását tervezte, és részt vett a nagyváradi uszoda tervpályázatán is, ahol 2500 

koronás díjat nyert.
121

 A Magyar Építőművészet XI. évfolyam 2. számában a 

tervpályázati határidőknél fellelhető egy, a Nagyvárad tanácsának kiírt pályázata, 

amelynek I. díja 2500 korona, II. díja 1000, a III. pedig 500 korona. A pályázat 

beküldési határideje 1913. május 15.
122

 Később az Építőipar közölte a díjazottak 

névsorát, miszerint az uszoda pályázatán Takáts László Tornallyay Zoltánnal és Uy 

Károllyal közösen elnyerte az I. díjat, Weimann Rezső a II., Enyedi Béla és Riedl Béla 

pedig a III. díjat nyerte el.
123

 Az uszoda ekkor biztosan nem épült meg, mivel 

semmilyen uszodaépítkezés nem történt ebben az időben. Sajnos Takátsék tervét nem 

sikerült felkutatnom, pedig érdekes lenne megvizsgálni, milyen formai és funkcionális 

megoldásokkal tervezték meg az uszodát.
124

 Mindenképpen érdekes épületnek számít 

nemcsak Takáts, de például Tornallyay vagy éppen Uy Károly életművében is, hiszen 

egyikőjüknél sem találni egyéb uszodatervet. 
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VI. Értékelés 

Dolgozatom célkitűzéseinek megfelelően igyekeztem kibővíteni Takáts László 

építész eddig meglehetősen hiányos életművét olyan tervekkel és épületekkel, amelyek 

minden szempontból fontosak nemcsak Takáts, de a magyar építészettörténet 

szempontjából is. Az új kutatások mellett Takáts ismert műveit is új megvilágításba 

próbáltam helyezni. Így a szakdolgozat több új információt, megállapítást és gondolatot 

is hoz a témával kapcsolatosan. Takáts aktív munkássága csupán nyolc évre (1906–

1914) korlátozódik, aminek az I. világháború vetett tragikus véget, építészeti 

kifejezésmódja és eszköztára ennek ellenére sok tekintetben úttörőnek mondható.  

Takáts életének és munkásságának a kutatását leginkább az nehezítette, hogy 

nem voltak leszármazottai. Ebből adódóan személyes hagyatéka minden bizonnyal 

elveszett, és teljes egészében szinte lehetetlen rekonstruálni Takáts életművét. Így több 

olyan kérdés is megválaszolatlan maradt, amelyek a téma kapcsán fontosak lehetnének. 

Ilyenek például  azok a tanulmányutak, amelyeket Olaszországba és Németországba 

tett. Szakmai szempontból jó lenne tudni, milyen benyomások érhették a tanulmányutak 

során, milyen/mely építészekkel találkozott, vagy épp mely munkákat ismert meg 

közvetlen közelről. Ez a feltehetőleg három éves időszak minden bizonnyal fontos volt 

Takáts életében, de utazási naplók vagy beszámolók hiányában ezekre a kérdésekre 

lehetetlen választ kapni. Emellett fenntartom annak a lehetőségét is, hogy vannak olyan 

Takáts tervezte épületek, amelyekkel a kutatásom során nem találkoztam, mivel 

semmilyen forrás sem vezetett ebbe az irányba. 

Ennek ellenére sikerült néhány olyan munkát találnom, amelyet eddig nem 

Takátsnak tulajdonítottak, vagy éppen elveszett az idők folyamán, de fontos helyet 

töltenek be Takáts életművében. A legfontosabb talán a Rezső téri templom 1914-es 

tervpályázata, amellyel Tornallyay Zoltánnal közösen a III. díjat sikerült elnyerniük. 

Nem a pályázat számít új felfedezésnek, hanem az építész kiléte. A szakirodalom 

ugyanis eddig nem Takáts Lászlónak, hanem Takátsch Bélának és Tornallyay Zoltánnak 

tulajdonította a díjnyertes tervet. A kérdéses pályázat kapcsán sikerült több olyan forrást 

is találnom, ami megcáfolhatatlanná teszi, hogy valóban Takáts László volt Tornallyay 

társa, és nem Takátsch Béla, ahogy azt eddig több helyen is olvashattuk. Ez a felfedezés 

azért is fontos, mert rávilágít arra, hogy Takáts nemcsak a saját, de a régi korok, ebben 
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az esetben a történelmi romanika stílusában is sikeresen alkotott, amit a kor egyik 

legnagyobb magyar templomépítészeti projektjén elnyert III. díj is bizonyít. Eddig az is 

ismeretlen volt, hogy az 1911-ben megrongálódott kecskeméti református templom 

helyreállításának terveit is Takáts készítette. A munkálatok során nemcsak hogy 

visszaállították a templomot a régi állapotába, de néhol – különösebben a kapukat – 

erősen át is építették. Érdekes megfigyelni, hogy tervezőként szem előtt tartotta a 

templom történelmi kinézetét, ennek ellenére sikerült néhány olyan elemet 

belecsempésznie, ami saját korának az ízlésvilágát tükrözi. Mindezt úgy tette, hogy 

megőrizte a templom organikus egészét, és nem idegen formaként jelenítette meg.  

Takáts munkáin a viszonylag rövid alkotói pálya ellenére is érezhető a 

stílusfejlődés, de saját ars poeticáját ezek a művek csak felvezetik, a teljes 

kibontakozására nem kerülhetett sor. Korai művei közé lehet sorolni a Vratarics-féle 

házat (1906), a Délvasmegyei Takarékpénztár muraszombati épületét (1907), a 

battyándi református templom átalakítását (terv: 1908, építkezés: 1909) és a lendvai, Fő 

utca 46. szám alatt található házat (1907 körül). Utóbbi nem tulajdonítható 

egyértelműen Takátsnak, hiszen semmilyen írásos dokumentum nem lelhető fel az 

épületről, de stílusát tekintve nem kizárt, hogy Takáts tervei alapján készült. Ezek az 

épületek leginkább Lechner stílusvilágát tükrözik. A falsíkok dinamikus hullámzása, 

amely néhol előre ugrik, néhol visszahúzódik; a hullámzó vonalak, amelyek néhol a 

nyílásokat keretezik, néhol pedig csak díszként futnak végig az épületek homlokzatán, 

mind a lechneri hagyatékot idézik. Lechner „hagyatékát”  még ennél is jobban 

illusztrálja az az ornamentika, amely a népi világból merítve, stilizált virág-, 

szívmotívumokból, levelekből, keresztekből áll össze, és amelyet Takáts előszeretettel 

alkalmazott falfelületeinek díszítéséhez. Takáts ezeket a díszítőmotívumokat 

építészetében mindvégig megtartotta, igaz a későbbiekben már nem kaptak akkora 

hangsúlyt, mint az itt említett épületeknél. Takáts és Lechner feltehetően nem álltak 

közvetlen kapcsolatban. Takáts azon építészek sorát növeli, akik a XX. század első 

évtizedében a mester formai megoldásait vették csak át. Mivel nem volt hivatalos, 

intézményes pozícióban, ami a műegyetem konzervatív beállítottságának a hátulütője 

volt, az építészek többnyire szabadon értelmezve használták fel a „lechneri stílust”, 

ahogyan azt Takáts is tette.  
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Lechner a követőire nemcsak stílusával hatott, hagyományának talán legnagyobb 

hozadéka az a fajta szemlélet, ami a szabad alkotást preferálta, és a konzervatívval való 

szakítást mindennél fontosabbnak tartotta. Nem véletlen, hogy sok építésznek 

kiindulópontot jelentett a „lechneri stílus”, de azt idővel elhagyva saját formavilágot 

teremtettek. Takáts is ezt az utat járta be, hiszen az 1909-ben tervezett muraszombati 

Szent Miklós-plébániatemplom már túlmutat korai formavilágán. A templom Takáts 

főművének számít, Takáts nemcsak az épületet tervezte, de a teljes berendezést is. A 

templom főhomlokzata rokon Kós Károly zebegényi Havas Boldogasszony-

plébániatemplomával, a kolozsvári Felsővárosi református templomával és az Árkay 

Aladár tervezte Fasori református templommal. Ezt a hasonlóságot figyelembe véve 

megállapítható, hogy kialakulóban volt egy olyan templomépítészeti tendencia, ami 

ellenpólusa volt az akkor még töretlen eklektikus stílusnak, amely a szakrális 

épületeknél a XX. század elején még erőteljesen jelen volt. Kós és Árkay esetében 

személyes romantikus viszony érezhető a középkori formák átformálása iránt, Takáts 

ehhez képest egy lépéssel meghaladta ezt a felfogást. Szigorú geometrikus tömegek és 

formák alakítják a templom főhomlokzatát, ami sokkal közelebb áll a bécsi szecesszió 

és Lajta Béla épületeihez. Nemcsak a homlokzat, de a belső is olyan újításokat hozott a 

magyar templomépítészetben, ami addig elképzelhetetlen volt. A puritán belső szinte 

ornamentika nélkül jelenik meg. Elvétve találni néhány plasztikailag alakított elemet, de 

az elenyésző a sima, dísztelen falfelületekkel szemben, amit sem freskókkal, sem más 

elemmel nem díszítettek. Ezzel Takáts elérte, hogy az esztétikai élményt ne a plasztika 

vagy más díszítőelem nyújtsa, hanem maga a térkompozíció adja meg a templombelső 

esztétikai kvalitását. 

Takáts folytatta a lágy vonalvezetéstől való elszakadást, közelebb kerülve a 

szigorú geometrikus formákhoz, ami az 1915-ben épült Sömen-féle házon érvényesült 

leginkább. Az épület már túlmutat a „klasszikus” szecesszió világán, hiszen a sík 

falfelületek érvényesülése kezd nyomatékossá válni, és ily módon már a modern 

építészet előfutáraként jelenik meg ez és az ehhez hasonló épületek 1910 körül.    

Takáts nemcsak formai, de technikai szempontból is úttörőnek tekinthető a 

templomépítészet terén. A vasbeton alkalmazása a tárgyalt időszakban még nem volt 

elterjedt építési technika, ennek ellenére 1908-ban a battyándi evangélikus templomot 

vasbeton szerkezetű boltozattal és vasbeton karzattal tervezte meg. Feltehetően ebben az 
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évben tervezte Medgyaszay István a rárósmúlyadi Szent Erzsébet-templomot, amely az 

akkori Magyarország első vasbeton szerkezetű temploma volt. 1909-ben pedig Takáts a 

muraszombati plébániatemplomot teljes egészében vasbeton szerkezettel tervezte meg, 

amiben, hasonlóan mint a battyándi templom esetében is, Uy Károly segítette a 

munkáját. Ebben az időben épült még a székesfehérvári Jézus szíve-templom 

(akkoriban Aggintézet és Árvaház kápolnája), amit Bory Jenő és Kreybig László 

építészek terveztek Balogh Kálmán mérnök segítségével, szintén vasbeton szerkezettel. 

Ezek voltak az egykori Magyarország első templomai, amelyek vasbetonszerkezettel 

épültek meg, de méretét tekintve a muraszombati templom messze kiemelkedik a 

sorból. A vasbeton alkalmazása annyira újszerű volt a templomépítészetben, hogy 

annak előnyeire a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és középítészeti 

szakosztályainak 1911. január 23-ai ülésén Uy Károly előadásában hívta fel a szakma 

figyelmét. Az előadásban Uy Károly részletesen kitért a battyándi és a muraszombati 

templom vasbeton szerkezetének felépítésére.
125

 

Takáts opusa teljes mértékben visszaadja a kor építészetfejlődésének ívét. A 

lechneri formavilágból kiindulva jutott el egy letisztult, szinte puritán épületképzésig, 

amit bátran lehet a premodern jelzővel illetni. Viszonylag fiatalon elismerést nyert 

tehetsége, hiszen nemcsak tervezőként, de Pecz Samu mellett a műegyetemen 

tanársegédként és az Országház építészeként is jelen volt az akkori magyar építészeti 

világban. Mai szemmel nézve Takáts legnagyobb érdeme az volt, hogy azt a 

formavilágot, amit Budapesten elsajátított, és amiből merítve saját forma-eszköztárát 

megalkotta, egy olyan területre adaptálta, amely mára a határon túlra került. Ezzel 

Takáts nemcsak egy, de két ország építéstörténetében foglal el fontos helyet, hiszen 

Szlovéniában Takáts munkáihoz hasonlót nem találni, ami szlovén szemszögből nézve 

teljesen egyedivé teszi őt és muravidéki épületeit. 

 

 

 

 

                                                 
125

 az előadás megjelent a Uy Károly: A vasbeton újabb alkalmazásai a templomépítésben. In: Építőipar, 

1911. február 12., 61. 
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VII. Utószó 

 

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Rozsnyai József Tanár Úrnak, aki 

előremutató észrevételeivel és tanácsaival segítette munkámat, illetve szakmai tudásával 

inspirálta tanulmányaimat. 

A szakdolgozat nem jöhetett volna létre azon intézmények munkatársainak a 

segítsége nélkül, akik rendelkezésemre bocsátották az intézményükben őrzött levéltári 

és más forrásanyagot. Köszönettel tartozom nekik is segítőkészségükért. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

VIII.  Irodalomjegyzék 

 

 A fővárosi városháza új tervei. In: Vállalkozók Lapja, 1913. június 4. 

XXXIV/23, 14. 

 A kolozsvári vigadó és városház tervpályázata. In: Magyar Építőművészet, 

1910/8, 12. 

 A kolozsvári vigadó és városház tervpályázata. In: Magyar Építőművészet, 1910. 

VIII/8.  

 A Rezső téri templom tervpályázata. In: Magyar Építőművészet, 1914. XII/3.  

 Balažic, Janez: Stara soboška župnijska cerkev. In: Utrinki iz stoletne zgodovine 

stolnice v Murski Soboti (ed. Mateja Žižek). Muraszombat: Stolna župnija 

svetega Nikolaja Murska Sobota, 2012. 

 Csáki Tamás: A finn építészet és az „architektúra magyar lelke”. In: Múltunk, 

2006/1.  

 Csányi Károly: A budapesti Ferenc-József jubileumi templom. In: Építőipar - 

Építőművészet, 1914. február 22. XXXVIII/8 

 Csányi Károly: A budapesti Ferenc-József jubileumi templom. In: Építőipar - 

Építőművészet, 1914. március 1. XXXVIII/9 

 Csányi Károly: A Ferenc József-jubileumi templom pályatervei, In: Építőipar és 

Építőművészet, 1914. március 1.  

 Déry Attila és Merényi Ferenc: Magyar építészet 1867–1945, Budapest: Urbino 

Kiadó 

 Déry Attila: Nemzeti kísérletek építészetünk történetében. Budapest: XFER 

Kiadó, 1995. 

 Fábián Gáspár: Magyar fogadalmi és emléktemplomok. Szeged: 1935. 

 Forster Gyula, szerk.: Magyarország Műemlékei. IV. kötet. Budapest: 1915.  

 Galo Vilmos: A nemzet és az egyház szolgálatában. Tornallyay Zoltán 

egyházszervezői munkásságának irányelvei és eszmei háttere. In: Fórum. 

2012/1, 2012.  

 Gerle János és Csáki Tamás: Lajta Béla. Budapest: Holnap Kiadó, 2013. 



 

66 

 

 Gerle János: Gondolatok a magyar századfordulós építészetről. In: A 

századforduló magyar építészete. Szerk. Gerle-Kovács-Makovecz. Békéscsaba: 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990. 

 Gerle János: Lechner Ödön. Budapest: Holnap Kiadó, 2003.  

 Graf, Otto Antonia: Otto Wagner. Das Werk des Architekten 1903–1918. Bécs: 

Böhlau Wien, 1994. 

 Hírek. In: Muraszombat és vidéke, 1913. augusztus 17. XXIX/33 

 Ismeretlen szerző, cím nélkül. Muraszombat és vidéke 1914. február 15. XXX/7 

 Ismeretlen szerző: A fővárosi városháza új tervei. In: Vállalkozók Lapja, 1910. 

február 9. XXXIV/23 

 Ismeretlen szerző: A kecskeméti református templom története. 1683-1913. In: 

Reformátusok Lapja, 1914. május 15. I/3 

 Ismeretlen szerző: A muraszombati közkórház kibővítése. In: Vállalkozók Lapja, 

1908. szeptember 2. XXIX/36 

 Ismeretlen szerző: Az új városháza elhelyezése. In: Pesti Hírlap. 1913. június 

20. XXXV/145 

 Ismeretlen szerző: Egy új épület Muraszombatban. In: Muraszombat és vidéke, 

1907. január 6. XXIII/1 

 Ismeretlen szerző: In memoriam. A vértanúhalált szenvedett Tisza István gróf és 

Návay Lajos volt képviselőházi elnököknek és az 1910-1918-iki országgyűlés 

hősi halált halt tagjainak, tisztviselőjének és egyéb alkalmazottainak emlékezete, 

Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1925 

 Ismeretlen szerző: Közkórház kibővítése Muraszombaton. In: Vállalkozók 

Lapja, 1907. december 25. XXVIII/52 

 Ismeretlen szerző: Muraszombat épül. In: Muraszombat és vidéke, 1915. 

szeptember 5. XXXI/36 

 Ismeretlen szerző: Takáts Lászlót hazahozták. In: Muraszombat és vidéke, 1917. 

március 11. XXXIII/10 

 Kós Károly: Nemzeti művészet. In: Magyar Iparművészet. 1910. XIII/14.  

 Kós Károly: Saarinen Eliel, a legnagyobb finn építész A századforduló magyar 

építészete. Szerk. Gerle-Kovács-Makovecz. Békéscsaba: Szépirodalmi 

Könyvkiadó, 1990. 



 

67 

 

 Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. In: Vállalkozók Lapja, 

1907. január 1. 

 Magyar Vilmos: A Ferenc-József jubileumi templom pályatervei. In: Építőipar - 

Építőművészet, 1914. március 8. XXXVIII/10 

 Obal, Franc: Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju. Muraszombat: 

Pomurska Založba, 2002.  

 Obal, Franc: Arhitektura v obdobju 1900–1941 v Murski Soboti, Murska Sobota: 

1982.  

 Obal, Franc: Umetnostnozgodovinska podoba nove župnijske cerkve sv. 

Nikolaja v Murski Soboti, In: Utrinki iz stoletne zgodovine stolnice v Murski 

Soboti. Muraszombat: 2012. 

 Obal, Franc: Umetnostnozgodovinska podoba nove župnijske cerkve sv. 

Nikolaja v Murski Soboti. In: Utrinki iz stoletne zgodovine stolnice v Murski 

Soboti (ed. Mateja Žižek). Muraszombat: Stolna župnija svetega Nikolaja 

Murska Sobota, 2012. 

 Pá Balázs: Kós Károly. Budapest: Akadémiai kiadó, 1971. 

 Pirkovič, Jelka és Mihelič, Breda: Secesijska arhitektura v Sloveniji. Ljubljana: 

Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1997. 

 Potzner Ferenc: Medgyaszay István – Az építészet mesterei. Budapest: Holnap 

Kiadó, 2004.  

 Rados Jenő: Magyar építészettörténet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1975. 

 S. I. (a szerző rövidítése): Takáts László. In: Mörszka Krajina. Markiševci, 

1926. január 24. 

 Simonišek, Robi: Slovenska secesija. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 

 Szlepecz János: Szobocska nova cérkev. In: Zmozsna Goszpá Vogrszka (ed. 

Bassa Iván). Bagonya. 1911. VII/4.  

 Szlepecz János: Zidanje Szobocske Cérkve. In: Zmozsna Goszpá Vogrszka (ed. 

Bassa Iván). Bogojina: 1911. VII/11. 

 Tervpályázati határidők. In: Magyar Építőművészet, 1913, XI/2 

 Tollas Béla: A kecskeméti református templom története. Kecskemét: Szerző 

kiadása, 1958. 

 Uy Károly: A vasbeton újabb alkalmazásai a templomépítésben. In: Építőipar - 

Építőművészet, 1911. február 12. 



 

68 

 

 Vecsey Lajos: Kelcz-Adelfy árvaház története 1741–1941. Szombathely: 

Martineum, 1943.  

 Wagner Otto: Üdvözlet a magyar építőművészeknek Wagner Ottótól. In: 

Magyar építészet 1867–1945. Szerk.: Déry Attila és Merényi Ferenc. Budapest: 

Urbino Kiadó, 2000 

 Zadnikar, Marijan: Martjanci. Muraszombat: Pomurska založba, 1968 

 Žižek, Mateja: Gradnja nove murskosoboške cerkve. In: Utrinki iz stoletne 

zgodovine stolnice v Murski Soboti (ed. Mateja Žižek). Muraszombat: Stolna 

župnija svetega Nikolaja Murska Sobota, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

69 

 

IX. Forrásjegyzék  

 

 A csendlaki plébánia születési és keresztelői könyve, III. füzet, 48. sz., 1880 

 A Műemlékek Országos Bizottságának levele Horvát József mártonhelyi 

plébánosnak, 1913. augusztus 28. MOB iratok 1913/681 

 A Műemlékek Országos Bizottságának levele Uy Károlynak, 1913. március 18. 

MOB iratok 1913/201 

 Budapest Főváros Levéltára, Tisztviselő telepi templom, I. Ferenc József 

emléktemplom, 1914-es pályázati jegyzőkönyv 

 Hallgatói törzskönyv, Takáts László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Levéltár. 

 Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, Egyháztanácsi 

jegyzőkönyvek 1911/242 1912/246 1913/37  

 Maribori Levéltár (süvegben rövidítve: ML): Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno 

glavarstvo Murske Sobote, 121/2265 

 Maribori Levéltár: Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno glavarstvo Murske 

Sobote, 199/2658 

 Maribori Levéltár: Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno glavarstvo Murske 

Sobote, 173/2577 

 Rozsnyai József: Német építészet a klasszicizmustól a Bauhausig – 

Művészettörténeti speciális kollégium I. PPKE, BTK, Művészettörténet 

Tanszék. 2013/2014 tanév őszi féléve. 

 Takáts László levele a Műemlékek Országos Bizottságának, 1913. szeptember 

13.  Forster Központ Könyvtára MOB iratok 1913/730 

 Tornallyay Zoltán: Családi feljegyzések gyermekeim számára (Galo Vilmos 

tulajdona), 10. 

 Vác Város Levéltára, V. 93-c, A Vásártér rendezésére pályázati hirdetmény, 

program, pályázatok, bírálatok és díjazásuk 1914-1915 

 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor (Szlovén Köztársaság 

Kulturális Örökségvédelmi Intézete). Archívum. Kulturnovarstveno soglasje 

EP/3502-07 

 



 

70 

 

Internetes források: 

 Emléktáblák Budapesten: http://ujkor.hu/content/emlektablak-budapesten 

[letöltve: 2014. 12. 09.] 

http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1916-245-246.pdf [letöltve: 

2014. 10.19.] 

 Kós Károly: Guild of Handicraft. In: Kós Károly emlékkönyv. Szerk.: Kuszálik 

Péter. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2003. 11-13. Elektromos formában 

elérhető: http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf844.pdf [letöltve: 2014. 03. 

20.] 

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1906/1907 tanévre. 

Budapest, 1906. 15.  

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&

konyvtar=./tanrendek/1906_07/&alcim_id=1754 [letöltve: 2014.november 30.] 

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1907/1908 tanévre. 

Budapest, 1907. 16. 

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&

konyvtar=./tanrendek/1907_08/&alcim_id=1750 [letöltve: 2014.november 30.] 

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1908/1909 tanévre. 

Budapest, 1908. 15 

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&

konyvtar=./tanrendek/1908_09/&alcim_id=1619 . [letöltve: 2014.november 30.] 

 Magyar Királyi József-Műegyetem Programmja az 1909/1910 tanévre. 

Budapest, 1909 

http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&

konyvtar=./tanrendek/1909_10/&alcim_id=1615 . [letöltve: 2014.november 30.] 

Ismeretlen szerző: Hősi halál, In: Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 

1916. szeptember 24, 49. 

 Pecz Samu: Pecz Samu műépítész műegyetemi tanár életrajza. kézirat, 1920. 19. 

http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/B11_PeczSamuEletrajza_405.864_small.p

df [letöltve: 2014.november 30.] 

 

 

http://ujkor.hu/content/emlektablak-budapesten
http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mee/fajlok/1916-245-246.pdf
http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf844.pdf
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1906_07/&alcim_id=1754
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1906_07/&alcim_id=1754
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1907_08/&alcim_id=1750
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1907_08/&alcim_id=1750
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1908_09/&alcim_id=1619
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1908_09/&alcim_id=1619
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1909_10/&alcim_id=1615
http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./tanrendek/1909_10/&alcim_id=1615
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/B11_PeczSamuEletrajza_405.864_small.pdf
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/B11_PeczSamuEletrajza_405.864_small.pdf


 

71 

 

X. Képjegyzék 

 

1. A Vratarics-féle ház 1985-ben. Fotó: Skalicky Jelka, 1985. Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, OE Maribor. 

2. A Vratarics-féle ház főhomlokzata 1989-ben. Fotó: Sulič Urek Neva, 1989. Zavod za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 

3. A Vratarics-féle ház főhomlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

4. A Vratarics-féle ház főhomlokzata. Felső szint. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

5. Alsólendva valamikori Fő utcája 1910 körül. 

Forrás: http://dvs-lendava.si/?page_id=33&lang=hu [letöltve: 2015. március 10.] 

6. Lendva, Fő utca 46-os ház 1990-ben. Fotó: Sulič Urek Neva, 1990. Zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 

7. Lendva, Fő utca 46. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

8. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Pince alaprajz. 1907. Lelőhely: Maribori Levéltár: 

Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno glavarstvo Murske Sobote, 121/4300 

9. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Emeleti alaprajz. 1907. Lelőhely: Maribori 

Levéltár: Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno glavarstvo Murske Sobote, 121/4300 

10. A Délvasmegyei Takarékpénztár főhomlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

11. A Délvasmegyei Takarékpénztár sarokhomlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

12. A Délvasmegyei Takarékpénztár oldalhomlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

13. A Délvasmegyei Takarékpénztár udvarhomlokzata. Fotó: Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, OE Maribor. Az 1980-as évekből. 

14. A Délvasmegyei Takarékpénztár: kapu. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

15. A Délvasmegyei Takarékpénztár: ablak. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 
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29.  A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzatának első, meg nem épült terve. 

Lelőhely: Muraszombati Szent Miklós Plébánia Archívuma. 
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37. A Szent Miklós-plébániatemplom nyugati homlokzata. Kapu. Fotó: Pisnjak Atilla, 

2015. 



 

73 
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presbitérium. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

42. A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

43. Szent Miklós-plébániatemplom belseje. A kupolatér és a főoltár. Fotó: Pisnjak 

Atilla, 2015. 

44. Szent Miklós-plébániatemplom belseje. Mellékhajó. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

45. Szent Miklós-plébániatemplom belseje. Főhajó és a karzat. Fotó: Pisnjak Atilla, 

2015. 

446. Szent Miklós-plébániatemplom. Előtér. Szenteltvíztartó. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

47. A Szent Miklós-plébániatemplom keresztházának nyugati ajtaja. Fotó: Pisnjak 

Atilla, 2015. 

48. A Szent Miklós-plébániatemplom főoltárának terve. 1911. Lelőhely: Muraszombati 

Szent Miklós Plébánia Archívuma. 

49. A Szent Miklós-plébániatemplom főoltára. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

50. Szent Miklós-plébániatemplom. A Lourdes-i Mária-oltár terve. 1911. Muraszombati 

Szent Miklós Plébánia Archívuma. 

51. Szent Miklós-plébániatemplom. A Lourdes-i Mária-oltár. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

52. A Dr. Sömen Lajos-féle ház főhomlokzata 1983-ban. Fotó: Sulič Urek Neva, 1989. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 

53. A Dr. Sömen Lajos-féle ház fő- és mellék homlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

54. A Dr. Sömen Lajos-féle ház főkapuja. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

55. A Dr. Sömen Lajos-féle ház terrakotta díszítménye. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

56. A Dr. Sömen Lajos-féle ház udvari homlokzata. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

57. A Rezső téri templom tervpályázatára benyújtott terv. Távlati kép. III. díj: 

Tornallyay Zoltánnal, 1914. Megjelent: Magyar Építőművészet 1914. évi 3. számában. 

58. A Rezső téri templom tervpályázatára benyújtott terv.  Alaprajz. III. díj: Tornallyay 

Zoltánnal, 1914. Megjelent: Magyar Építőművészet 1914. évi 3. számában. 
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59. A Kecskeméti református templom átalakítási terve. Alaprajz. 1912. Lelőhely: 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, archív tervek. 

60. A kecskeméti református templom átalakítási tervei. 1912. Lelőhely: Kecskeméti 

Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, archív tervek. 

615. A kecskeméti református templom főkapujának terve. Lelőhely: Kecskeméti 

Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, archív tervek. 

62. A kecskeméti református templom főkapuja. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

63. A kecskeméti református templom új előcsarnokának a terve. Lelőhely: Kecskeméti 

Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, archív tervek. 

64. A kecskeméti református templom új előcsarnoka. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

65. A kecskeméti református templom új délnyugati kapujának terve. Lelőhely: 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, archív tervek. 

66. A kecskeméti református templom új délnyugati kapuja. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 

67. A felújított és átalakított kecskeméti református templom 1914-ben. Megjelent: 

Reformátusok Lapja, 1914. május 15.  

68. A kecskeméti Református templom napjainkban. Fotó: Pisnjak Atilla, 2015. 
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XI. Képmelléklet 
 

 

 
1. A Vratarics-féle ház 1985-ben. 

 

 
2. A Vratarics-féle ház főhomlokzata 1989-ben. 
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3. A Vratarics-féle ház főhomlokzata. 

 

 
4. A Vratarics-féle ház főhomlokzata. Felső szint. 
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5. Alsólendva valamikori Fő utcája 1910 körül. Előtérben a 46-os házszámú házzal. 
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6. Lendva, Fő utca 46-os ház 1990-ben. 

 

 
7. Lendva, Fő utca 46. 
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8. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Pince alaprajz.  

 

 
9. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Emeleti alaprajz.  
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10. A Délvasmegyei Takarékpénztár főhomlokzata. 
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11. A Délvasmegyei Takarékpénztár sarokhomlokzata.  
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12. A Délvasmegyei Takarékpénztár oldalhomlokzata. 

 

 
13. A Délvasmegyei Takarékpénztár udvarhomlokzata. 
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14. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Kapu. 

 
15. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Ablak. 
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16. A Délvasmegyei Takarékpénztár. Ornamentika a sarokhomlokzaton. 
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17. A battyándi evangélikus templom átalakítási tervei.  
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186. A battyándi evangélikus templom átalakítási tervei. Részlet: karzat alaprajza. 
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19. A battyándi evangélikus templom főhomlokzata 1993-ban. 
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207. A battyándi evangélikus templom főhomlokzata. 
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218. A battyándi evangélikus templom keleti homlokzata.
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22. A battyándi evangélikus templom. Főhomlokzat. Részlet: díszítőelemek. 

 

 
23.  A battyándi evangélikus templom keleti homlokzatának díszítőelemei. 
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24. A battyándi evangélikus templom. Templombelső. 
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25. A battyándi evangélikus templom karzata. 

 

 
26. A battyándi evangélikus templom belsejének ornamentikája. 
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27. A Szent Miklós-plébániatemplom első, meg nem épült földszinti (balra) és karzati (jobbra) alaprajzi tervek.  
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28. A Szent Miklós-plébániatemplom nyugati homlokzatának 

első, meg nem épült terve. 

 
29.  A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzatának első, 

meg nem épült terve. 
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30.  A Szent Miklós-plébániatemplom földszintjének alaprajza. 1909. 
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319. A Szent Miklós-plébániatemplom metszeteinek tervei.  
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32. A Szent Miklós-plébániatemplom nyugati homlokzatának terve.  
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33. A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzatának terve.  
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34. A Szent Miklós-plébániatemplom távlati képe.  
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35. Szent Miklós-plébániatemplom: néhány belső berendezés terve (szószék, 

gyóntatószék, padok). 
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36. A Szent Miklós-plébániatemplom nyugati homlokzata. 
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37. A Szent Miklós plébániatemplom nyugati homlokzata. Kapu. 

 

 
38. A Szent Miklós-plébániatemplom nyugati homlokzata. Oromfal. 
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39. A Szent Miklós-plébániatemplom déli homlokzata. 

 

 
40. A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzata. Szapáry-kripta. 
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41. A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzata. A Szapáry-kripta és a gótikus presbitérium. 
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42. A Szent Miklós-plébániatemplom keleti homlokzata.  
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43. Szent Miklós-plébániatemplom belseje. A kupolatér és a főoltár. 
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44. Szent Miklós-plébániatemplom belseje. Mellékhajó.  

 

 
45. Szent Miklós plébániatemplom belseje. Főhajó és a karzat. 
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46. Szent Miklós-plébániatemplom. Előtér. Szenteltvíztartó. 

 

 
47. A Szent Miklós-plébániatemplom keresztházának nyugati ajtaja. 
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48. A Szent Miklós-plébániatemplom főoltárának terve. 

 

 
 

49. A Szent Miklós-plébániatemplom főoltára.
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50. Szent Miklós-plébániatemplom. A Lourdes-i Mária-oltár terve. 

 

 
51. Szent Mikló- plébániatemplom. A Lourdes-i Mária-oltár.
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52. A Dr. Sömen Lajos-féle ház főhomlokzata 1983-ban. 

 
53. A Dr. Sömen Lajos-féle ház fő- és mellék homlokzata.
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54. A Dr. Sömen Lajos-féle ház főkapuja. 

 
55. A Dr. Sömen Lajos-féle ház terrakotta díszítménye. 



 

113 

 

56. A Dr. Sömen Lajos-féle ház udvari homlokzata.
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57. A Rezső téri templom tervpályázatára benyújtott terv. Távlati kép.
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58. A Rezső téri templom tervpályázatára benyújtott terv.  Alaprajz. 
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59. A kecskeméti református templom átalakítási terve. Alaprajz. 

Pirossal jelölték az átalakításra váró részeket.



117 

 

 

 

 

60. A kecskeméti református templom átalakítási tervei. 
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61. A kecskeméti református templom főkapujának terve. 

 
62. A kecskeméti református templom főkapuja. 
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63. A kecskeméti református templom új előcsarnokának a terve. 

 
64. A kecskeméti református templom új előcsarnoka. 
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65. A kecskeméti református templom új délnyugati kapujának 

terve. 

 
66. A kecskeméti református templom új délnyugati kapuja.
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67. A felújított és átalakított kecskeméti református templom 1914-ben. 
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68. A kecskeméti református templom napjainkban.
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XII. Függelékek 
 

 

 
Takáts László oklevele. 

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltár) 
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Takáts és Tornallyay építésziroda cégére. A cégéren valószínűleg a magyarvalkói 

templom látható. 

(Vác Város Levéltára, V. 93-c, A Vásártér rendezésére pályázati hirdetmény, 

program, pályázatok, bírálatok és díjazásuk 1914-1915, 25. lap) 
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Takáts László és Porkoláb Gyula a battyándi evangélikus templomépítési 

engedélyének kérelme.  

(Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno glavarstvo Murske Sobote, 173/2577) 
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A Szent Miklós-plébániatemplom építésekor az időkapszulába elhelyezett üzenet, 

ami eredetileg szlovén nyelven íródott. 

1910-ben gróf Szapáry László nemes és az egyházközösség adományainak 

köszönhetően kezdett el épülni az új muraszombati katolikus templom, amelyről 1905. 

december 25-én döntött az egyházközösség. Az új templomot a terveknek megfelelően 

a régi helyére építették fel. Egy 1756-ból származó írás szerint ezen a helyen már 1071 

körül állt a templom, de biztosan az Árpád-korban. A régi templom oromzatán egy 

követ találtunk a következő felirattal: 1473 temp, St. Nic., és ezt a követ az új 

templomba beépítettük. A templom 1676 körül Széchy gróf patronálása idején kapott 

födémet, addig fából volt. A gróf nemesi címere – a kétfejű sas a templom födémjének a 

középen volt. 1746-ban Szápáry gróf özvegye építtette a délit és 1748-ban Szapáry 

generális gróf az északi kápolnát. A toronynál később építették a nyolcsarkos építményt 

és azon egy csőszerű csúcsot. Ezeket a százéves falakat kezdtük 1910. május 5-én 

lebontani. Az alsó falat és a sekrestyét emlékbe meghagytuk. Az utóbbi falait az egykor 

radgonai festő, Aquila János képei díszítik. A bontáskor a templom alatt több kriptát 

találtunk. Szápáry gróf kriptájában egy koporsót gyermekholttesttel találtunk a 

következő felirattal: comitissa Maria Domicella Szápáry. A korongi Lippich család 

kriptájában egy női és két férfi holtestet találtunk és egy követ a következő felirattal: 

1743 ldta. Egyes kriptákban, köztük a Keresztury család kriptájában nem találtunk 

semmit sem. Az alapokban egy római kori sírkövet találtunk és a falban síremléket a 

Trátnyek-gyerekek emlékére 1615-ből. A déli oldalon a Szapáry kripta épül, felette az ő 

új oratóriuma; az északi oldalon pedig gróf St. Julien oratóriuma. Az új templom terveit 

és az építkezést vezette a budapesti Takáts Ladiszláv, az országház építésze; a vasbetont 

Uj Károly pesti építész készítette. A mestermunkákat végezték: kőművesmunka: 

Meszarics István Muraszombatból és Ascherl József Lendváról, vasbeton: Rella N 

Budapestről; ácsmunka Vieregg János Halbenrainból; asztalos és lakatos munka: 

Csiszár Lajos és Nemecz János Muraszombotból; üvegezés Dittrich Gusztáv 

Muraszombatból, a felügyelő Eckhardt mérnök volt. Isten áldásával megkezdődött a 

templomépítése, szórja ránk isteni áldását! 

Az eredeti, szlovén nyelvű szöveg megjelent: Szlepecz János: Szobocska nova cérkev. 

In: Zmozsna Goszpá Vogrszka (ed. Bassa Iván). Bagonya. 1911. VII/11. 318-321.
126

 

                                                 
126

 Vu 1910. leti Goszpodnovom z darovitosztjov plemenitoga goszpoda grof Szápáry Ladislava i z szvojimi 

milodármi szobocska kath. fara poleg 1905 leta dec. 26. obdrzsánoga fárnoga dokocsanja da novo cérkev zidati. Nova 
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Takáts László és Tornallyay Zoltán levele Vác Város Tanácsának. 

(Vác Város Levéltára, V. 93-c, A Vásártér rendezésére pályázati hirdetmény, program, 

pályázatok, bírálatok és díjazásuk 1914-1915, 25. lap) 

                                                                                                                                               
cérkev je poleg tá polozsenih plánumov na meszti sztáre cérkvi goriposztävlena. Poleg ednoga 1756 leta 

vöposztávlenoga piszma je na tom meszti cérkev zse okoli 1071 leta, ali zagvüsno pod vogrszke vláde Árpadovih 

korenikov bila nasztávlena. Pod szlemenom sztáre cérkvi szmo najsli eden kamen z etim napiszkom. 1473 temp, St. 

Nic. steroga szmo nazaj vu szteno zozidali. Szledi brzcsasz okoli 1676 leta je dobila cérkev cigleni feub (ár szo prvlé 

leszene mosznice bilé) gda szo patron Széchy grof bili, koga nemesko znaménje je bilo od zgorah na szredi na 

cerkvenom feobi vu podobi ednoga dvoglávnoga orla. 1746 leta szo dovica Szápáry grofa dali zozidati poldnésnjo i 

1748 leta grof Szápáry generalis, szeverno kapelo. Pri törmi je tüdi szledi bila podignjena oszenkükláta zidina i na toj 

csrevaszti spic. Eto sztoletno zidino szmo 1910 leta májusa 5. zácsali razdérati. Na szpomin pa szmo niháli torma 

szpodjen zid i nigdasnjo sakristio, stere sztené szo z kepami nigdasnjega radgonszkoga szlikara po iméni Aquila 

Jánosa namálane. Pri razrüsenji szmo pod cérkevjov vecs kript najsli. Vu grofoszkoj Szápáryovoj kripti je ednoga 

deteta mrtvo telo bilo szhranjeno z etim napiszkon na skrinji : comitissa Maria Domicella Szápáry. Vu kripti kroske 

Lippichove familie szmo pa mrtva tela edne zsenszke i dvá moska najsli i eden kamen z napiszkon 1743 ldta. V ovih 

kriptah med sterimi je edna Kereszturyove familie bila szmo nikaj ne najsli. Vu fundamenti szmo najsli eden grobni 

kamen rimszke vláde i vu szteni grobni szpomin Trátnyekove decé od leta 1615. Na poldnésnjem kraji sze zida grof 

Szapáryova kripta, ober njé njuv oratorium; na szevernora kráji pa jeszte grof St- Julienov oratorium. Pláne nove 

cérkvi szo delali i zidanje vpelávali Takáts Ladiszláv, architekt orszacske hizse z Budapesta; zselezen beton pa Uj 

Károly architekt z Pesta. Mesterszko delo szo pa naszledüvajocsi májsztri zvrsävali: zidárszko delo: Meszarics István 

z Szobote i Ascherl Jozsef z Lendave, zselezen beton: Rella N z Budapesta ; teszárszko delo Vieregg János z 

Halbenraina; tislarszko i slosarszko delo : Csiszár Lajos pa Nemecz János z Szobote; spenglarszko delo pa Dittrich 

Gusztáv z Szobote, na zidanje goripázijo Eckhardt inzseller. Z bozsov pomocsjov i z bogábojaznosztjov szmo zácsali 

cérkev, naj sze z njé na nász bozsi blagoszlov lejvle! 
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Nyilatkozat szakdolgozat szerzőség szabályainak betartásáról 

 

Alulírott Pisnjak Atilla (Netpun kód: AFK0NT) jelen nyilatkozat aláírásával 

kijelentem, hogy a Takáts László építész munkássága című szakdolgozatomat magam 

készítettem, azt sem más műhelymunka kurzusra, sem szakdolgozatként, sem ezen, sem 

más egyetemen és szakon, sem én sem más be nem adta értékelésre. 

Mindezek alapján jelen dolgozat önálló munkám, annak elkészítésekor 

betartottam a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI törvény szabályait, valamint az 

egyetem által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat, különösen a 

hivatkozások és idézések tekintetében. 

Fentieken kívül kijelentem, hogy az önállóságra vonatkozóan, a dolgozat 

készítése közben konzulensemet nem tévesztettem meg. 

 

Budapest, 2015. április 14. 

 

         Pisnjak Atilla 


