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Absztrakt
Debreczeni László munkássága közismert az erdélyi építészettörténet és 
a műemlékvédelem kutatóinak körében. A történeti építészet Debreczeni 
számára nem csupán értékvédelmi feladatot jelentett, hanem inspiráció 
volt, mely műemlékekhez kötődő tervezési munkáin túlmutatott. Jelen ta-
nulmány Debreczeni önálló alkotói tevékenységét, két meg nem valósult 
épülettervén keresztül kívánja bemutatni. A vajnafalvi és málnásfürdői 
református templomok tervrajzai és vázlatai annak a sokat hivatkozott, 
mégis máig nem teljes körűen feltárt hagyatéknak a részei, mely az Erdélyi 
Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának gondozásában 
Kolozsváron található.
Debreczeni levelezései nyomán vázolható, hogy miként nézhetett volna ki 
az általa megálmodott új „székely stílus”, mely nyomán születő templo-
mok egyedi színfoltjai lehettek volna egy Háromszéken soha ki nem bon-
takozó templomépítészeti irányzatnak.
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1. BEVEZETÉS

Debreczeni László életével és munkásságával 
kapcsolatban több összefoglaló és áttekintő jellegű 
mű született. Elsőként Balogh Ferenc, majd többek 
között Cseke Péter és Sas Péter foglalkozott behatób-
ban életművével, tusrajzainak egy része Sipos Gábor 
szerkesztésében1 jelent meg. Az életművel kapcso-
latos legfontosabb dokumentumokat azonban a mai 
napig az Erdélyi Református Egyházkerület Központi 
Gyűjtőlevéltára őrzi.

A szerző doktori kutatásaihoz kapcsolódóan, 
mely a mindenkori Sepsi, Kézdi, Orbai és Erdővidéki 
Református Egyházmegyék 17-19. századi templo-
mépítészetét vizsgálja, 2018-ban egy a fentebbi le-
véltárban végzett kutatás alkalmával tekintette át a 
Debreczeni-gyűjteményt, illetve a Darkó-Debreczeni 
hagyatékot.2 A levéltár gondozásában álló értékes do-
kumentumok – levelezések, fényképfelvételek és raj-
zok – kutatása közben került napvilágra Debreczeni 
László két templomterve, melyeket a háromszéki 
Vajnafalvára és Málnásfürdőre tervezett. Bár a talált 
dokumentumok csak részben kapcsolódnak a kuta-
tás eredeti célkitűzéséhez, mégis fontosnak tartottuk, 
hogy szélesebb körben publikálásra kerüljenek.3

A tervek közül a málnásfürdői részletes számí-
tások és tervrajzok formájában maradt fenn, a szak-
irodalom is számon tartja.4 A vajnafalvi tervre ugyan 
van részletekbe menő szakirodalmi hivatkozás5, de a 
levéltár gyűjteményében talált kapcsolódó dokumen-
tumok csupán leírások és vázlatok, mely alapján az 
eredeti elképzelés töredékesen rekonstruálható. 

A két templomépület között a formai áthallások 
egyértelműek, bár tervezési idejük között bő negyed 
század telt el. Míg a vajnafalvi templom első vázlatai 
1929-ben születtek, addig a málnásfürdői templom 
kiviteli terveinek és statikai számításainak elkészülte 
1955-re tehető. Ebből látható, hogy Debreczeni korai 
stilisztikai és építészetelméleti állásfoglalása egész 
alkotói tevékenységére érvényesnek tekinthető. A két 

1 Sipos Gábor (ed.): Debreczeni László: Száz rajz. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület Kiadása, Kolozsvár 2005.
2 A helyszíni kutatást a Tempus Közalapítvány Campus Mundi 
Ösztöndíj-programja támogatta.
3 A kutatás Vajnafalvával szorosan összefüggésben eredetileg a 
régi református fatemplomhoz kapcsolódó dokumentumok feltá-
rását célozta. A felmérés, bontás és új építés témakörei azonban 
oly szoros összefüggésben álltak, hogy minden dokumentum át-
tekintése megtörtént. A régi fatemplom történetével és elemzésé-
vel foglalkozó cikket a Transsylvania Nostra folyóirat közli.
4 Balogh Ferenc: Debreczeni László. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest 1983. 64.; 89.
5 Balogh 1983, 64.

terv részletes vizsgálata és összehasonlítása lehetősé-
get ad e szemlélet megragadására, Debreczeni mun-
kásságának újszerű bemutatására és árnyalására.

2. DEBRECZENI LÁSZLÓ, A TERVEZŐ

Balogh Ferenc közli elsőként tematikus rendben 
Debreczeni László megépült és terveken fennmaradt 
épületeinek listáját.6 Ebben 14 templom szerepel, me-
lyek közül egyedül Málnásfürdő esetében nincs év-
szám feltűntetve, ami jelzi, hogy nem valósult meg. A 
vajnafalvi terv létezését ismerve azonban e lista nem 
tekinthető teljesnek, annak ellenére, hogy Balogh 
maga is említi munkájában a vajnafalvi tervet.7

Az új templomépületek tervezési, építési ideje 
1930 és 1954 közé tehető, amelyből kitűnik, hogy 
meglehetősen viharos történelmi korszakok köze-
pette is nyílt alkalma az erdélyi református gyüle-
kezeteknek templomépítésre, az építési folyamatok 
elindítására. Ez némiképp összhangban van a ma-
gyarországi helyzettel, ahol korábbi vélekedésekkel 
ellentétben az utóbbi évek kutatásai bizonyították, a 
második világháború és a rendszerváltozás között is 
épültek hazánkban templomok, nem is oly csekély 
számban, csupán az időbeli eloszlásuk nem egyenle-
tes a korszakban.8 Míg Magyarországon éppen az 50-
60-as évek idején szüneteltek az építkezések, addig 
Erdélyben a 60-as években következett be visszaesés, 
mely a Ceaușescu-diktatúra alatt a templomépítkezé-
sek megszűnését eredményezte.9

Különösen a 30-40-es évek fordulóján jellemzően 
az anyaországban és a visszacsatolt területeken is egy 
jelentősebb templomépítési hullám volt érzékelhető. 
Meglepő azonban, hogy Debreczeni már 1929-től ter-
veket készít az erdélyi református gyülekezetek szá-
mára, melyek közül 6 új templom, 6 új torony és 10 
református templomot érintő műemléki beavatkozás 

6 Balogh 1983, 89.
7 Balogh 1983, 64.
8 Vukoszávlyev Zorán – Urbán Erzsébet – Danielisz Dóra – Baku 
Eszter: Formakövetés vagy -újítás? – Hazai református templo-
mépítészetünk a századfordulótól a rendszerváltásig. Utóirat: A 
régi-új magyar építőművészet melléklete Vol. 17. (2017) No. 93. 
60-65.; Gál-Hevér Dominika – Gál Szabolcs: Közösségben az Úr 
asztalánál: Református templomok építészete a két világháború 
közötti Magyarországon. Architectura Hungariae Vol. 16. (2017) 
No. 3. 97-110.; Gál-Hevér, Dominika – Gál, Szabolcs – Baku, 
Eszter – Vukoszávlyev, Zorán: In Community at the Lord’s Table 
– Calvinist Churches architecture in Hungary between the two 
world wars. Arquitectura y Cultura Vol. 10. (2018) No. 10. 34-62.
9 A Háromszéken végzett kutatások alapján elmondható, hogy 
az említett korszakban legfeljebb közösségi kezdeményezésekből 
fakadóan imaházak épültek.
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1929 és 1938 között valósult meg. A jól ismert épü-
letkutatói tevékenysége mellett Debreczeni tervezői 
munkássága sem elhanyagolható, különösen annak 
fényében, hogy maga a rajzoló építészmérnöki vég-
zettséggel nem rendelkezett.

Nagy hatással voltak rá ipari szakiskolai évei 
alatt rajtanárai: Zayzon Sámuel, Gyenes Lajos és 
Papp Lajos. Az építészet, iparművészet és népi kul-
túra ismeretét autodidakta módon sajátította el, sza-
badidejét a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban töl-
tötte. A tehetséges fiatalt – mondhatjuk – Kelemen 
Lajos fedezte fel és ösztönözte, hogy képességeit az 
Erdélyi Református Egyházkerület szolgálatában 
kamatoztassa. Néprajzi szemléletére Huszka József, 
Malonyay Dezső és Szinte Gábor voltak hatással, az 
építészek közül Lechner Ödön, Toroczkai Wigand 
Ede, Jánszky Béla, Zrumetzky Dezső és személyes 
jó barátja, Kós Károly munkásságát tartotta példaér-
tékűnek. Építészetelméleti gondolkodására – maga is 
aktívan írt – Koronghy Lippich Ede, Boros Rudolf, 
valamint Kós voltak hatással. Állandó olvasmányai 
között szerepeltek a Magyar Iparművészet, a Magyar 
Építőművészet, A Ház, valamint a Művészet folyóira-
tok korabeli lapszámai.10

3. HÁROMSZÉKI TEMPLOMTERVEK

Debreczeni László háromszéki tervezői tevékeny-
sége kapcsán Balogh felsorolásában Málnásfürdő (új 
ref. templom), Barót (1955, ref. torony), Kökös (1956, 
régi uni. templom átalakítás), Bikfalva (1937, réfi ref. 
templomrenoválás), Nagyajta (1955, régi uni. temp-
lomrenoválás) és Aldoboly (1932, szolgálati lakás) 
települések neve szerepelnek.11 Ez a lista azonban 
nem tekinthető teljesnek, hisz Debreczeni jellegzetes 
stílusát ezen kívül más településeken is felfedezhet-
jük, többek között a gidófalvi református templom 
padlásablakán, amely templomról ismert, hogy rajta 
Debreczeni műemlékfelmérési munkálatokat végzett. 
Jelen tanulmányban a megyében végzett műemléki 
beavatkozásait, illetve toronyépítéseit nem vizsgál-
juk, előtérbe Debreczeni új templomterveit állítjuk, 
mint a szakirodalomban ritkábban elemzett témakört.

10 Balogh 1983, 8-18.; 56-68.; Sas 2005, 386.
11 Balogh 1983, 89.

3.1. Vajnafalva

„Nagyon szeretném, ha ez a minden részében szé-
kelynek tervezett templom úgy épülhetne fel, ahogy 
magamban megálmodtam külsejében is, belső beren-
dezésében is, hogy a Múzeum után egy másik éke le-
gyen a Székelyföldnek.” 12 (Debreczeni László)

A meg nem valósult vajnafalvi templomterv 
Debreczeni László életének egyik fájó hiátusa. 
Tervezői munkásságának, karrierjének első önálló 
templomépülete lehetett volna, melyben a műemléki 
felmérések, a korabeli építészetelmélet és stilisztikai 
irányzatok nyomán megszilárduló ars poeticáját be-
mutathatta volna.

A vajnafalvi templomépítés történetét egy rövid 
kiadványban Havadtőy Sándor lelkész jelentette meg 
1933-ban az új templom befejezésének tiszteletére. 
Ebben szerepel az egyház korábbi fatemplomainak 
története, illetve az új templom építésének körülmé-
nyei, melyet a Havadtőy által közölteken túl szemléle-
tesen a Debreczeni hagyatékban megtalálható levelek 
mutatnak be számunkra.

1888-ban építési alapot hozott létre Vajna Károlyné 
Csutak Erzsébet a régi vajnafalvi fatemplom helyett 
tervezett új templom építése céljából. A gyülekezet 
nagyobb gyűjtőakciókat csak 1908-1924, majd 1926-
1930 között indított, de már 1910-ben készült egy 
terv az új templomépületről. A végleges elhatározás 
1929-30-ban, a régi templom bontását követően szü-
letett meg és állt a gyülekezet rendelkezésére a meg-
felelő anyagi fedezet a templomépítéshez.

1929-ben Debreczeni László az Erdélyi 
Református Egyházkerület Műemlékbizottságának 
megbízásából, mint egyházkerületi rajzoló készítette 
el a régi fatemplom felmérési rajzait, illetve rögzítette 
fotón az épületet, mely önmagában is az erdélyi pro-
testáns templomépítészet egy érdekes épülettípusát 
képviselte.

Debreczeni maga szerette volna elkészíteni az új 
templom terveit, de Havadtőy Sándorral való levele-
zéséből kibontakozik az a szomorú történet, melyből 
egyértelműen kiderül, hogy a ma is látható, megvaló-
sult épületet nem a rajzoló tervezte.

Debreczeni Lászlónak négy levele lelhető fel 
személyes hagyatékában, melyeket a Vajnafalvi 
Református Lelkészi Hivatal számára címzett

12 Idézet Debreczeni László Havadtőy Sándornak írt leveléből 
(Kolozsvár 1930. január 25.), melyben tervezői vágyai mellett 
azt is értelemszerűvé teszi, hogy építészetében mintának Kós 
Károly Székely Nemzeti Múzeumát (1911–1912) tekinti. Forrás: 
EREL, Debreczeni László hagyatéka: Tövis-Zsobok c. mappa, 
Vajnafalva-Kovászna, levelezés (1929-30, 1975)
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az 1929 és 1930 augusztusa közötti nagyjából egy 
évet felölelő időszakban. A fennmaradt levelekből 
nem csupán a templomépítés és tervezés körülménye-
ire vonatkozóan kaphatunk válaszokat, hanem maga a 
tervező személye, művészetfelfogása is kibontakozik 
az olvasó előtt.13

Első – általunk ismert – levele, melyet 1929. au-
gusztus 21-én keltezett, már tartalmazza a készülő 
templom leírását, illetve hivatkozik mellékelt tervraj-
zokra is, melyek azonban a levéltárban nem lelhetők 
fel.14 A levélben tehát mindössze a „műleírás” és egy 
kezdetleges alaprajz segít bennünket abban, hogy 
megfejtsük Debreczeni építészeti koncepcióját.

13 A szerző leveleit Farkas György bikfalvi, cófalvi, majd pap-
lolci református lelkész gyűjthette össze, melyet 1975-ben küld-
hetett vissza Kovásznáról Kolozsvárra a feladónak, Debreczeni 
Lászlónak. Utóbbiak megállapításában Tóth Levente történész 
(EREL) volt segítségemre.
14 Vélhetően ezekre a tervrajzokra hivatkozik Balogh Ferenc 
könyvében, melyeket talán láthatott. Balogh 1983 pp. 64.

A források nyomán egy egyhajós, de több mellék-
térrel kiegészülő templom képe rajzolódik ki előttünk. 
Főhomlokzata, melyet a hajó bevilágítására szolgáló 
ablakok tagolnak egy oldalra komponált harangto-
ronnyal egészül ki. Az épület külső megjelenésének 
meghatározó eleme a szabálytalan terméskőből rakott 
lábazat („szokli”), mely erős kontrasztban áll az ál-
talános falrészek vakolt, meszelt felületképzésével. 
Az architektonikus gondolkodást tükrözi a homlokzat 
úgymond felfelé való fokozatos „kikönnyítése”, mely 
előbbiek mellett a torony erkélyszerű – borona szer-
kezetű mellvéddel tervezett – kiképzése és a zsindely-
lyel fedett fa tetőszerkezet is mutat. 

Debreczeni következő levelében, melyet 1930. ja-
nuár 25-én címzett a Vajnafalvi Lelkészi Hivatalnak, 
már egy vázlatos alaprajz is található (1. ábra), mely 
a templom belső téri elrendezését eleveníti fel. Az 
egyterű és axiális elrendezésű – a szószék és a főbe-
járat által meghatározott hossztengelyre szerveződő – 
hajó derékszögű négyszög, 9 m széles, 17 m hosszú, 

01 A vajnafalván építendő református templom alaprajza, 
 Debreczeni László (1930)

02 Református Elemi Iskola, Kós Károly, 
 Sepsiszentgyörgy (1927-1929)
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csupán a betüremkedő toronyalj töri meg némiképp 
a teret.15 A külső terepszinttől 0,5 m-re megemelt 
Debreczeni-féle hajó metszete igen mozgalmas, hisz 
a hosszfalak 5 m-es felfalazásán egy a torokgerenda 
vonaláig (+2,5 méterrel) megemelt – tulajdonképpen 
trapéz keresztmetszetű – mennyezet nyugszik. Előbbi 
mellett Debreczeni az emelkedettebb térélmény el-
érésével érvel, viszont a megoldás emlékeztethet 
minket Jánszky Béla és Kós Károly zebegényi (1908-
1909) vagy Szeghalmy Bálint miskolci templomára 
(1937-1938). Előbbi szoros kapcsolat nem véletlen, 
Debreczeni maga is hivatkozik arra, hogy a vajnafalvi 
terveket – jó barátok lévén – Kóssal is megvitatta.16 

A főbejárat mellett két, a hosszfalak közepe táján 
elhelyezkedő ajtón át is megközelíthető a tér, melyek 
egyike oldaltornácról, a másik egy hagyományos por-
ticusból nyílik. A fedett-nyitott oldaltornác felada-
ta – a közlekedés bonyolításán túl –, a templomozás 
alkalmával közösségi térré válni, ahol lehetőség van 
üldögélni, beszélgetni az istentisztelet előtt vagy után. 
A tornác felett ablaksor fut végig, mely a hajó bevi-
lágítását szolgálja. Előbbieken túl a templom részét 
képezi még egy tanács- vagy bibliaköri terem (5x7 
m) és a kelléktár, melyet utóbbi térrel közös előtér köt 
össze.

A terv funkcionális szempontból átgondolt és a 
helyi igényekre reflektál, de szerkezeti, kivitelezési 
szempontokból sem hagy kívánni valót maga után. 
Debreczeni foglalkozik többek között a fűtés és ké-
mény létesítésének szerkezeti vonatkozásaival (kar-
zathoz való viszonyával), talajmechanikai kérdések-
kel. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szoklit fagyálló 
kőből kell kialakítani, amelyhez a sepsiszentgyörgyi 
kortárs példákat kell tanulmányozni (pl.: Református 
Elemi Iskola, Kós Károly, 1929-1931)17 (2. ábra). A 
hajót fedő tetőszerkezet főszaruállásait lábakra kell 
állítani a filigrán falszerkezet (v=45 cm) tehermen-
tesítése végett, a fedést zsindelyből, esetleg bádogból 
kell készíteni. Külön figyelmet fordít a költségek csök-
kentésére. A több fa, kevesebb kő és tégla alkalmazá-
sa, a tulajdonképpeni padlástér liturgikus térhez való 
csatolása, a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás 
Debreczeni realitásérzékét mutatják.

Már 1929-ben találunk egy utalást Debreczeni 
sorai között, mely szerint mindenképpen értesítse az

15 Érdekes adalék, hogy a tervező a templom méreteit a koráb-
bi fatemplom méretei alapján határozta meg, mely leírása szerint 
nagyjából 160 m² volt, belmagassága pedig 5m. Forrás: EREL, 
Debreczeni László: levelezés [Kolozsvár, 1930. január 25.]
16 EREL, Debreczeni László: levelezés [Kolozsvár, 1930. au-
gusztus 23.]
17 Részletesebben: Gall 2015, 150-151.

egyházközség, ha „a kézdii mester készítené a kivi-
teli terveit”18, 1930-ban már megdöbbenését feje-
zi ki, mikor a Brassói Lapokban a vajnafalvi temp-
lom árlejtéséről szóló bejegyzést talál.19 Egy hónap 
sem kell, hogy világossá váljon számára, vázla-
tainak kidolgozását az egyház más mesterre bíz-
ta, mely sértette Debreczeni szerzői jogait, illetve 
a tervért járó honoráriumot sem ő, hanem a kon-
kurens tervező kapta. Így nyilatkozott a tervező: 

„Azok a tervek, amiket küldöttem (…) csupán váz-
latok: Kezdet. (…) hozzávetőleges ismertetései elkép-
zelésemnek (…) Ezekből más semmi szín alatt sem 
hozhatta ki azt, ami én akartam. (…) most már, te-
kintve, hogy a munkának neki fogtak, semmit sem te-
hetek, de a legerélyesebben tiltakozom az ellen, hogy 
tervezőül én szerepeljek. A legtávolabbról sem válla-
lok semmi közösséget az épülettel, mert meg vagyok 
győződve, hogy rossz, hogy nem az, amit akartam; de 
egyébként sem.”20

1932-re elkészült az új vajnafalvi református 
templom (3-4. ábra). A rejtélyes építkezés megol-
dásához némiképp Farkas György lelkész levele 
nyújt segítséget, melyet 1975. április 22-én címzett 
Debreczeninek. A lelkész leírja, hogy anno megvol-
tak Vajnafalván az eredeti tervrajzok, melyek nem 
valósultak meg, ahogy „N. S.” kézdivásárhelyi mes-
ter terve sem, melyet 1930. február 18-án nyújtott be 
és Debreczeni vázlatainak nyomán dolgozott ki. N. 
S. a 20. század első felében Kézdivásárhelyen tevé-
kenykedő építőmester volt, Nagymihály Sándor, ki-
nek személyével részletesebben Dobolyi Annamária 
cikkei21 foglalkoznak. Nem tudható, hogy végül őt22 
tekinthetjük-e a megvalósult tervváltozat szerzőjé-
nek vagy egy harmadik mester munkája – esetleg a 
korábban, 1910-ben készült terv nyomán született. A 
Debreczeni-féle levelezésben található egyik skicc, 
mely Nagymihály tervét vázlatosan ábrázolja, de ez 
szintén nem azonos a mai épülettel. (5. ábra)

18 EREL, Debreczeni László: levelezés [Kolozsvár, 1929. au-
gusztus 21.]
19 EREL, Debreczeni László: levelezés [Segesvár, 1930. au-
gusztus 8.]
20 EREL, Debreczeni László: levelezés [Kolozsvár, 1930. au-
gusztus 23.]
21 Dobolyi Annamária: Századfordulós építészeti törekvések 
Kézdivásárhely főterén. Acta Siculica 2007, 481–495.; Dobolyi 
Annamária: Épületmesterek és a Szépítő Bizottság tevékenysé-
ge Kézdivásárhelyen a 19–20. század fordulóján. Acta Siculica 
2011, 543–554.
22 Érdekes, hogy Havadtőy is említi Nagymihály Sándor ne-
vét, de mint csupán a költségvetés elkészítőjét. Havadtőy Sándor: 
A vajnafalvi templom építésének története 1930-32. Tipografia 
Szabó-Nyomda, Covasna 1933. 19. 
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Farkas elmondása szerint az első levélben mel-
lékelt Debreczeni-féle tervekre 1975-ben már nem 
akadtak rá. Annak okaként, hogy Debreczeni terve 
miért nem valósulhatott meg, két okot fogalmazott 
meg: a gazdasági válság és a kapkodás, mely előbbit 
a tervező éppen szem előtt tartotta a terv készítésénél. 
A levélből nem derül ki, hogy kinek a terve valósult 
meg Vajnafalván, ahogy Havadtőy építéstörténeté-
ből sem23, de ahogy Farkas György kissé helytelenül 
megfogalmazta „Végülis győzött a barokk…”,24 vagy-
is az új építészeti formanyelv helyett, mely minden 
ízében a helyhez kívánt alkalmazkodni, egy késői, 
historizáló épület született.25

3.2. Málnásfürdő

A vajnafalvi templom kálváriáját negyed század-
dal követően készült el Debreczeni László málnásfür-
dői templomterve, mely pedig éppen a tervező utolsó 
önálló templomépülete lehetett volna.26 A két temp-
lom közötti hasonlóság ennek ellenére igazán szem-
betűnő: ugyanazon építészeti formák és térkapcsola-
tok használata jellemzi őket. 

Az épület már a megvalósulás küszöbén állhatott, 
hisz vázlatos kiviteli tervei és a kapcsolódó statikai 
számítások mind a kolozsvári egyházkerületi levéltár-
ban elérhetők.27 A dokumentumok 1955-ben szület-
tek, román nyelven íródtak. A szöveg archaikus, néhol 
akadozó megfogalmazása arra utal, hogy nem román 
anyanyelvű szerző, Debreczeni maga készíthette 
őket, az írógéppel készült dokumentumok szignatú-
rája „Debreczeni Ladislau, proiectant”. A vonatkozó 
mappában két oldal terjedelmű magyar nyelvű leírás 
is található, mely a román nyelvű szöveg kivonata.

A málnásfürdői templom terveit tartalmazó map-
pa dokumentumai az épületről részletes leírást adnak. 
Az új templom a település központjában, a Mária 
borvízforrás felett található egykori György utcában 

23 Havadtőy 1933
24 EREL, Debreczeni László: levelezés [Kovászna, 1975. ápri-
lis 22.] (írta: Farkas György)
25 A kivitelezett tervről annyit tudni, hogy a presbitérium 
1930. augusztusában fogadta el, 1930. szeptemberében már folyt 
az építkezés, 1931-ben részben vissza kellett bontani építési hiba 
miatt a templomot, de 1932 nyarára teljesen elkészült. Forrás: 
Havadtőy 1933, 19-24.
26 Málnásfürdőnek korábban temploma nem volt, hisz a tele-
pülés csupán az élénk fürdőkultúra következtében épült ki a 19. 
század folyamán.
27  Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára 
(EREL), Debreczeni László hagyatéka: Magyarókerek-Nyújtód 
c. mappa, Málnásfürdő (34), új templom tervvázlatok, költségv., 
levelezés

épült volna fel. A templom tervezett belső méreteit 
tekintve 218 m² alapterületű, 1660 m³ térfogatú épü-
let lett volna. Alaprajzi struktúrája a főhajót, az ehhez 
kapcsolódó előteret és tornyot, egy szintén előtérrel 
ellátott papi szobát és a szószék mögött a főhajóval 
egy légtérben, de attól kissé megemelt térrészt fog-
lalja magába (6–7. ábra). A templomtér felépítése, az 
axiálisan elrendezés, a szószék a tér végpontjába állí-
tó gesztus, mind a vajnafalvi templomra reflektálnak, 
ahogy nagyvonalakban az épület tér- és tömegkom-
pozíciós elrendezése. A két templom mégis különbö-
zőségeket mutat. Újításként értelmezhető például a 
szószék és a kapcsolódó megemelt térrész kapcsola-
ta,28 illetve a torony felső kiképzésének, sisakjának és 
a bejáratnak teljesen eltérő megfogalmazása. További 
stilisztikai elemzésekre azonban részletesen nem té-
rünk ki, mivel érdekesebb ez esetben az építéstechni-
ka és szerkezeti megoldások ismertetése.

A málnásfürdői templomterv homokos-köves, ve-
gyes összetételű talajra készült, mely jelentős terep-
rendezési munkákat feltételezett. Az épület alapozá-
sát betonból tervezték építeni, melyhez ciklopköveket 
és egyéb kőtörmeléket adtak volna a betonfelhaszná-
lás csökkentése érdekében („beton ciclopian”). Az 
alapozás köré a tervező vízhatlan „fólia” alkalmazá-
sát írta elő, mely a korszak építéstechnikája alapján 
kátránypapír vagy bitumenlemez, esetleg a korabeli 
Romániában általánosabb körben alkalmazott takaró-
fólia lehetett.

A hajó falai terméskőből és cementből álltak volna 
össze, a kiváltók azonban vasbetonból épültek volna, 
ahogyan a bejárati lépcső is. A falak – Debreczeni 
elképzelése szerint – látszó kő felületükként jelentek 
volna meg, így kivitelezésük gondos munkát igényelt 
volna.29 Abban nem lehetünk teljesen biztosak, hogy 
a fal teljes felületképzését kő adta volna, valószínűbb, 
hogy a lábazati régió, illetve néhány hangsúlyosabb 
falrész (sarok, nyíláskeretezés) készült volna így, míg 
a felület egyéb részeit vakolással, meszeléssel látták 
volna el.

28 A szószék kezelésének egy hasonló megoldása évtizedekkel 
később Zakariás Attila építész sepsiszentgyörgyi belvárosi temp-
lomában (1996) is feltűnik.
29 Bár Debreczeni nem nyilatkozik a használni kívánt kőanyag 
eredetét illetően, de a vajnafalvi terv esetében hangsúlyozta a 
helyi anyagok használatának fontosságát. Ennek nyomán felté-
telezhetjük, hogy a Málnásfürdő mellett található kőbányára is 
gondolhatott a terv készítése során, mely helyről a mai napig an-
dezitet bányásznak.
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Biztosabb e gondolat annak fényében, hogy a torony 
falazatához a tervező már tégla használatát írta elő, 
mely mindenképpen valamilyen hagyományos felü-
letképzési technikát feltételez. Ellenpéldaként azon-
ban mégis megemlíthető Debreczeni 1941-es homo-
ródfürdői templomterve, amelyen az épülethomlokzat 
szinte egészét kő burkolja. (8. ábra)

A torony falszerkezeteit tölgyfából készült ácsz-
szerkezetek egészítették volna ki. A hajó fedélszer-
kezete fenyőfából készült volna, melynek elemeire 
tűzvédő pác alkalmazását írta elő Debreczeni. A tető 
vízszigetelését kátránypapír segítségével oldotta vol-
na meg, fedését helyben égetett cserepekből képzelte 
kivitelezni, melyeket dupla fedéssel kell alkalmaz-
ni. Az ablakszerkezeteket fenyőfából, míg az ajtókat 
tölgyfából tervezte.

A templomtérben a tetőszerkezet alatt néhol népi 
motívumokkal festett, néhol a fenyő natúr színét viselő 
kazettás mennyezet készült volna.  E kazettás szerke-
zet az általa készített metszeten látható a mellékterek 

felett, a hajó esetében azonban nem egyértelmű, hogy 
látszó fedélszék vagy egy trapéz alakban törtvonalú, 
kazettás szerkezet készítése volt a terv. (9. ábra)

A tetőszerkezet megoldásaiban (10. ábra) Kós 
Károly és Szeghalmy Bálint épületeire emlékeztet, 
azzal a különbséggel, hogy Debreczeni Málnásfürdőn 
egy aszimmetrikus szerkezetet alkotott, illetve a fő-
tartók feltámaszkodásánál a csomópontokat úgymond 
széthúzta. Ez a megoldás az épület aszimmetrikus fel-
építését tekintve akár erőtanilag kedvező megoldás-
nak is tekinthető, mert az alkalmazott tetőszerkezet, 
illetve a járulékos mellékterek alaprajzon belüli pozi-
cionálása kedvezően ellensúlyozhatja az épületben az 
asszimetrikus toronyelrendezése okozta erőhatásokat. 
Utóbbi különösképpen fontos lehet ezen a területen, 
mely fokozottan kitett a földrengéseknek.

A málnásfürdői templom (1955) tömegvázlatain 
a tervező több korábbi épületének motívumait fel-
fedezhetjük (11. ábra). A már említett homoródfür-
dői terven (1941) (8. ábra) szintén a háromosztatú, 

09 Az irisztelepi református templom mennyezete, Debreczeni László, Kolozsvár (1954)
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félköríves nyíláskiosztás jelenik meg a főhomlokza-
ton (12. ábra), a szászfenesi (1944) vagy irisztelepi 
(1954) templom mennyezetének, tetőszerkezetének 
megoldásai pedig szintén Málnásfürdő előzményé-
nek tekinthetők.

A leírásokban arra is választ kaphatunk, hogy az 
építkezés végül miért nem valósult meg. A temp-
lomot a hívek anyagi lehetőségeihez mérten, sza-
kaszosan tervezték kivitelezni, mely időtartammal 
kapcsolatban már ekkor úgy fogalmaztak, hogy 
„meghatározhatatlan”. A hívek a rendelkezésre álló 
tervek ellenére, de vélhetően anyagi okokból a rákö-
vetkező évtizedekben egy a halottas kocsi számára 
fenntartott színt alakítottak át imaházzá, amit 2009-
ben kis templommá bővítettek.30 (13. ábra)

4. ÉRTÉKELÉS

Az ismertetett templomtervek arra hivatottak, 
hogy némiképp betekintést engedjenek Debreczeni 
László műemlékektől független tervezői munkássá-
gába. Ehhez két háromszéki templomtervet hívtunk 
segítségül, melyek érdekessége, hogy a tervező első 
és utolsó megvalósult önálló építészeti munkái lettek 
volna. 

A vajnafalvi és málnásfürdői tervek Debreczeni 
pályájának töretlen és egyöntetű voltát mutatják. 
Építészeti nyelvezete a kezdetektől egy megingat-
hatatlan állandóságot mutat, melynek forrása és ins-
pirációja a népi és az ő felfogásában azzal szorosan 
összefonódó középkori építészet: „A művésznek, aki 
népe művészetének szellemében (e művészetből fej-
lesztett, illetve átalakítandó magasabb stílusban) kí-
ván dolgozni-alkotni, annak úgy kell tudnia tervezni 
(…), mintha maga is egy tag volna a népből, csupán 
a műveltsége és szaktudása több. (Ez voltaképpen a 
népi világ szemléletének tökéletes asszimilálását kí-
vánja meg.)”31

A középkori építészet, mint az erdélyi népi építé-
szet előképének gondolatát Debreczeni Kós Károlytól 
kölcsönözhette. Kós első sorban a korai gótikát tekin-
tette mintaadónak, míg Debreczeni a román stílust 
tartotta a magyaros stílushoz legközelebb állónak:32 

30  Balla Barna Márton málnási református lelkész szíves 
közlése.
31 Balogh 1983, 63.
32 Kijelentései ellenére Debreczeni épületeiben is leggyakrab-
ban a támpillérek és karcsú toronysisakok alkalmazását fedezhet-
jük fel, mely Kós álláspontjához áll közelebb, aki a korai gótikát a 
népi építészet előképeként jelölte meg: „Aztán könnyen felismer-
hettem, hogy az erdélyi népi építészet a korai gótikát vette alapul, 

„… van is egy olyan keresztény stílus, amely a ma-
gyar monumentális kőarchitektúrának melegágya le-
het. És ez éppen a történelmi román stílus. (…) Ez a 
stílus volt az első nyugati építészet, amellyel a ma-
gyarság megismerkedett, s amely hozzá közel is fér-
kőzött. (…) kevés számmal ugyan, de vannak olyan, 
egészen apró emlékei a magyarság földjén, amelyek 
már magukon viselik a „genius loci” és a „genius po-
puli” stigmáit.”33

Debreczeni tervezői metódusa a víziókból való 
építkezés, a homályos, de erős állítások folyamatos 
cizellálása. Élményeit, tapasztalásait láthatjuk sűrítve 
minden alkotásába. Levelei alapján kirajzolódik egy 
olyan első generációs tervező életútja, melyet minden 
aspektusában áthat az erdélyi kultúra életben tartásá-
nak vágya. Érveléseiben gyakori a tagadásból fakadó 
önmeghatározás, mely természetszerűen a korszak 
sajátja: „Ettől az építésmódtól nem kell félni, mert 
nem „oláhos”, hanem ősi magyar motívumokból áll 
és szépségét nem a párkányos cifraságokban, hanem 
a helyes arányokban, a sima egyszerűségben és a fel-
felé törő körvonalakban kell keresni.”34

Debreczeni vajnafalvi és málnásfürdői templo-
maihoz háromszéki előképként meg kell említenünk 
Kós Károly baróti templomtervét, melyet 1927-29 
között készített és részletes ismertetését Anthony 
Gall adta közre.35 Ez az épület területi közelsége 
és Vajnafalvával való időbeli rokonsága miatt érde-
kes számunkra, valamint tudható, hogy végül éppen 
1955-ben – a málnásfürdői templom tervezésekor – 
Debreczeni László készítette el a baróti református 
imaház mellé építendő torony terveit, melyet ki is vi-
teleztek. (14. ábra)

Debreczeni érdeklődésének középpontjában áll-
tak a faszerkezetek, melyek egyértelmű lenyomatai 
az általa tervezett tetőszerkezetek.36 Munkáit azon-
ban nem tekinthetjük a középkori vagy barokk kori 
erdélyi tetőszerkezetek egyértelmű örököseiként. A 
fogópárok, feszítő- és függesztőműves szerkezetek 

azt fejlesztette tovább egészen a barokk korig.” (Benkő József: A 
legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni. Benkő Samu 
beszélgetései Kós Károllyal. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 
1978. 70.)
33 Sas Péter: Toronyvigyázó. Debreczni László műhelye. 
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest 2005. 56. (In: 
Debreczeni László: Hogyan is lesz magyar építészeti stílus?)
34 EREL, Debreczeni László: levelezés [Kolozsvár, 1929. au-
gusztus 21.]
35 A terv részletes bemutatása, képanyaga megtalálható: Gall, 
Anthony: Kós Károly és Sepsiszentgyörgy. A székely nemzetnek 
székely kultúrházat akartam. Kiadja a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum és az Alapfy Kft., Sepsiszentgyörgy – Budapest 
2015. 178-183.
36  Balogh 1983, 19-31.



46 · Architectura Hungariae 18 (2019) 2

alkalmazása 19-20. századi jellegzetesség, ahogyan a 
fém kapcsolóelemek használata is. Bár gyakran hivat-
kozik tervezőként a középkori ácsmunkákra, mint po-
zitív előképekre, mégsem alkalmazza őket maradék-
talanul. A gyámkövek, gyámfák használata hordozhat 
utalást a középkori boltozatok megmaradt vállköveire 
vagy reneszánsz famennyezetekre emlékeztethetnek, 
a trapéz alakú konstrukciók a fa- vagy tükörboltoza-
tok rokonaiként értelmezhetők. 

Stilisztikai és szerkezeti állásfoglalásain túl 
Debreczeni terveire jellemző a takarékosság előtérbe 
helyezése. Példaként említhető, hogy Vajnafalván a 
faanyag olcsóságára hivatkozva alacsony falszerkeze-
tet épít, mely vastagsága is csekély, utóbbit támpil-
lérek alkalmazásával kívánja orvosolni. A terveiben 
látható nagyfokú takarékosság egyrészt az önfenntar-
tó kis egyházak anyagi helyzetéhez való alkalmaz-
kodást jelenti, másrészt a gazdasági válság (1929), a 
második világháború eseményei, a területi és hatalmi 
viszonyok állandó bizonytalansága által előidézett 
reakció.

Debreczeni tervezői munkásságának értékelése 
és értelmezése, ahogy a korszak is, amelyben alko-
tott, a mai napig nem kellően feltárt része az erdélyi 
építészettörténetnek. Bár különösen műemlékvédel-
mi munkái széles körben ismertek, építészeti hagya-
téka, tervezői motivációi és az Erdélyi Református 
Egyházban betöltött szerepe még sok megválaszolan-
dó kérdést vet fel a jövő kutatói számára.

A román nyelvű források értelmezésében Binder 
Rebeka-Réka építőmérnök, a levéltári kutatások so-
rán Tóth Levente történész és Ősz Sándor Előd refor-
mátus lelkész-levéltáros voltak segítségemre, akiknek 
ezúton is szeretném kifejezni hálás köszönetemet.

14 Képeslap Barót látképével, a református imaház tornyával, Debreczeni László (1955)
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“SZEKLER STYLE” – ABOUT THE PLANS OF LÁSZLÓ DEBRECZENI IN TREI SCAUNE

The activity of László Debreczeni is well-known among the researchers of Transylvanian architectural history 
and monument preservation. Historical architecture for Debreczeni was not only a value protection task, but 
an inspiration that influenced his monumental design works. This study aims to present the independent ac-
tivity of Debreczeni in the light of two unfinished building plans. The drawings and sketches of the Calvinist 
churches in Valea Voinești and Malnaș-Băi are part of the much-cited but still not fully revealed legacy, which 
is located in Cluj-Napoca by the Central Collecting Archives of the Transylvanian Calvinist Diocese (Arhiva 
Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal).
Debreczeni’s correspondence shows how the new “Szekler style” would have looked like. It would be unique 
in a church architecture of Trei Scaune that had never unfolded.
Keywords: László Debreczeni · Transylvania · Covasna · Trei Scaune · Malnaș-Băi · Valea Voinești · Calvinist 
/ Reformed · Church architecture


