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A zebegényi templom 2010-ben lesz száz esztendõs. Miután a
templom belsejét nagy nehézségek árán az elmúlt években rend-
behozták, a falak vizesedését megállították, freskóit a pusztulástól
megmentették, a centenáriumot a külsõ helyreállítással szeretné
megünnepelni a község. Kapás László plébános, tiszteletbeli kano-
nok vezetésével 2003-ban jött létre a Kós Károly Templom
Közhasznú Alapítvány azzal a céllal, hogy a felújítás anyagi
fedezetét elõteremtse. Ahogyan az építéskor a nyomorúságos
sorsban tengõdõ falu és az építést támogató bizottság szerve-
zésében az ország sok településének hívei forintonként, sõt, az
egykori gyûjtõív tanúsága szerint gyakran 20-30 krajcáronként
gyûjtötték össze a szükséges összeget, most hasonló módon az
áldozatkész adományozókra van utalva az alapítvány. A Kós
Károly Egyesülés az ORSZÁGÉPÍTÕ folyóirat e mellékletével
kívánja segíteni a magyar építészet egyik remekének gondos
ápolását. A Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány a felújítást
támogató adományokat a 11742094-20172688 számlaszámon tudja
fogadni és a támogatásról a csekken megjelölt címre igazolást küld.

A templom korai tervváltozatát ábrázoló, 1908-as vízfestmény; lent: az
I. világháború elõtti képeslap a falu látképével, benne az új templommal
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A Magyar Gazdaszövetség kiadványaként 1899-ben jelent
meg az a 24 oldalas füzet, amelyben a szerzõ a

Gazdaszövetség felhívásának és részletes útmutatásának
megfelelõen elkészítette gondos felmérését Zebegény

gazdáinak helyzetérõl. A felhívást a könyvecske is közli,
ebbõl idézzük: „Ha sikerülne az egész országból csak 30-
40 gonddal és alaposan szerkesztett parasztmonográfiát

beszerezni, ezzel az útbaigazító adatoknak olyan kincsét
gyûjtenõk össze, amelyre bátran támaszkodhatnék a jövõ

politikusa és törvényhozója.” Mindenesetre a Zebegényt
ismertetõ munka elsõként készült el, mégpedig mintaszerû

alapossággal. Érdemes volna (ha már ugyan meg nem
történt) valamennyi ilyen kismonográfia néhány

tanulságát összegezni. A kérdõív szerint a munka
elvégzésére vállalkozó tagtársak a gazdaságok felszerelt-

ségét, a gazdabirtokok nagyságát, jövedelmét, adóterheit,
a kiadások összetételét, a tartozások állományát,
a szövetkezés lehetõségeit, formáit, a falusi nép

olvasottságát, közerkölcsét, vallásosságát, haladás iránti
hajlamát, a kivándorlás mértékét kutatták. A zebegényi

beszámoló néhány passzusát idézzük az alábbiakban. Úgy
gondoljuk, a templomot építõ faluról ennél szemléletesebb

képet adni nem tudhatunk, ezen kívül a száz évvel ezelõtti
helyzetkép általános tanulságokkal is szolgál.

Zebegény község (vasúti állomás) – Hont megye szobi járás;
fekszik a vármegye déli részén, a határon, a Duna szélén, csinos
fás, patakkal átszelt völgyben, melyet északról és keletrõl a
kincstári magas erdõs hegyek öveznek félkörben, ahol a hegyek
olyan közel esnek a Dunához, hogy némely helyen csakis a
vasútnak és a keskeny országútnak van helye a meredek kõszir-
tek és a Duna között. Eme különben Nagy-Maros kir. erdõhiva-
talhoz tartozó kincstári erdõkkel szemben nyugatnak és észak-
nak terül el Zebegény határának szántó-, rét- és legelõterülete
s egy keskeny völgy által elválasztva, meredek keleti lejtõkkel
bíró; hátrább északi hajlásban fekvõ fönnsíkot képezve, a Dunára
esõ szinten meredek déli lejtõkkel. Eme lejtõk oly meredekek,
hogy nagyrészük fogatos erõvel nem mívelhetõ, amiért ezen
szántóterületek, azelõtt: szõlõk, csakis kézi erõvel mívelhetõk
meg, csákánnyal és kapával. Némely helyen a lejtõ 45°-tól 65°-
ig is terjed, úgy hogy az ember az ösvényeken gyalog egy
szuszra, pihenés nélkül följutni nem tud, még a bentszülöttek
sem. Eme meredek partokkal bíró fönnsíkra a Duna felõl a
fõfeljáró közlekedõ út is olyan meredek, hogy például trágyát
teljes szekérrakománnyal fölvinni lehetetlen, ezért e célra
kétkerekû taligát használnak ökör után; míg a meredek lejtõre
a trágyát csakis háton képesek fölhordani. Nedves idõben azon-
ban eme meredek mély úton sehogysem képesek közlekedni
s így csakis a nyári száraz idõszakban tudnak trágyát hordani a
fentesen fekvõ szántóföldekre. Egy fuvar trágya, 3-4 métermá-
zsa, fölvitele a fentes szántókra 1 frtba kerül, a közelebbi és

nem meredek völgyi részbe pedig 40-50 krba. A községi határ
északnyugati irányban keskeny, hosszú alakban terjed a szobi
határ mentén messzire elnyúlva, úgy hogy a fönnsíkon át a
határ legtávolabb fekvõ része mintegy 2 órányira van a
községtõl, ami a megmívelését nehezíti. […]

Amint a fenti összeállításból kitûnik, az 1/8 katr. holdtól 5
katr. holdig bír a 273 birtokos közül 234; 5 holdtól 25-ig 34
birtokos és ezen felül 5-6 birtokos. Itt azonban mindjárt meg
kell jegyeznem, hogy a kincstári uradalomnak tisztviselõje nem
lakik Zebegényben, hanem Nagy-Maroson és így kitûnik, hogy
Zebegényben nincsen még középbirtokos sem s hogy evégett
az intelligencia is teljesen hiányzik a birtokosok körébõl, amiért
ezen község egy valódi paraszt sváb község, mintegy magára
hagyva. […]

Tekintve a rendkívül nehéz közlekedési viszonyokat,
egyrészben a talaj ritkaságát és másrészt kötöttségét és kevés
termõképességét, fõleg pedig nagyrészt északi fekvését, amiért
a hátvédet képezõ magas hegységbõl a hideg északi szél és
heves légáramlat gyakran okoz korai deret, úgy hogy 1899. évben
majdnem egész nyáron át este és reggelenkint õszi meleg ruhát
kellett ölteni s aug. 25-én erõs dér pusztította el a zöld
növényzetete, fentebbi kataszteri osztályozás nem felel meg a
helyi és általános viszonyoknak, fõleg az alföldi osztályozásra való
tekintettel, minek folyománya, hogy az adó aránytalanul terheli
jelen nagyságában e község lakóit, s amint azt késõbb látni fogjuk,
az adó terhe egyszerûen összenyomja a föld birtokosát.

Földadója a községnek 977 frt 98 kr, míg a községi ház- és
kereseti adó 1054 frt 76 kr, vagyis összesen 2032 frt 74 kr.
Adóhátrálék 1899 aug. 1-én 1572 frt, 1898-iki adóhátrálék 1000-
1200 frt-on fölül.

A lakosok lélekszáma: 682, németek, svábok, egy kis
töredék tót és olasz, mely népesség 143 családot képezve 125
lakóházban lakik, vagyis egyes házakban két család is lakik, ami
az elõl közlött birtokmegoszlással van összeköttetésben. Ma is
németül beszélnek, magyarul csak törve. A gyermekek csak
most kezdenek magyarul tanulni, a fölnõtt fiatalság német.

A marhaállomány áll 68 drb vegyes minõségû tehénbõl,
vagyis a családok felének sincsen tehene; 38 ökörbõl, 26 borjúból,
30 lóból, 195 sertésbõl, 1 bikából, 10 kecskébõl, 5 méhesbõl 56
köpüvel. Ebbõl az tûnik ki, hogy itten a gazdai értelemben vett
állattenyésztés sem a szarvasmarhánál, sem a lovaknál nincsen,
ámbár a tehenek között jár egy bika. Állatszükségletüket így
rendesen a vásáron fedezik. Továbbá az is kitûnik, hogy a fogaterõ
igen gyönge, holott éppen a nehéz közlekedési viszonyokra
való tekintetbõl éppen ezen községben volna az erõs és így
drágább igavonó marhára szükség. Ennek azonban útját állja a
szegénység és a nagymérvû eladósodás, amiért a nép és a gazdák
csak olyan olcsó állatokat vásárolnak, amilyent éppen szegényes
viszonyaik megengednek. […]

Takarmánynak a völgyben kevés lucernás van vetve s mert
a dûlõkön, éppen a három legnagyobb dûlõn, úgymint a

Löherer Andor

ZEBEGÉNY, HONT MEGYEI KÖZSÉG
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Werwitzacker, Kollerwald és Schmidsgrabe dûlõben folyik a nyári
tarlólegeltetés, így azokon takarmányt termelni nem lehet. A
többi dûlõn még a szõlõ idejébõl és meredek lejtõi miatt soha
nem volt gyakorlatban. Amint ebbõl látszik, ámbár a községben
elvileg a birtok szabad használata van érvényben, és tényleg
azt vetheti mindenki az egyes dûlõkbe szétesõ földjébe, ami
neki tetszik és amit a földje megteremni képes, mégis, mert a
tagosítás itten az elõhaladott fogalom szerint keresztül vive
nincsen s a gazdák földjeiket az egyes dûlõkben szétszórva
bírják s a közös vetési forgó sem kötelezõ, így minden szabad
használat mellett is csak oly kalászos vetemények vethetõk az
egyes dûlõkbe, aminõt a többség alkalmaz. A talaj gyöngesége,
másrészt a szegénysége miatt búzát nem is vetnek, hanem
rozsot, árpát, zabot, tengerit s burgonyát; de a nyert termések
rettentõen silányak, mert a földek alig vannak trágyázva és
megmívelésük is a gyenge igaerõ miatt fogyatékos, úgy hogy
egy része a község lakóinak háton hordja haza a termést. […]

Rendes napszám nincsen, mert ezen parasztközségben
nincsen, aki a napszámost állandóan foglalkoztassa; a
kõbányában pedig állandó az ott dolgozó 7-8 férfi napszámos.
Aki földjét mívelni nem bírja, az azt bérbeadja úgy, ahogy veszik,
és itt normatívumot fölállítani nem lehet, mert a pénz kevés, a
munkaerõ is kevés és drága s így itten is abnormális viszonyok
uralkodnak.

El nem hallgathatom az általános viszonyok jellemzésére
azt is megemlíteni, hogy a községi lakosok, dacára, hogy némi
kis kertjük van, zöldség-szükségletüket nyáron a verõcei és
kis-marosi bolgár kertészektõl veszik, akik hetenként kétszer
jelennek meg megrakott szekereikkel. Az is jellemzõ, hogy
ezen bolgár kertészek a falun tetemesebb, drágább áron adják
portékáikat, mint azt Budapesten a Dunaparton vesszük vagy
a vásárcsarnokban a gazdák szövetkezeténél. […]

Az elsõ világháború elõtti zebegényi képeslapok; fent: a régi,
sziklába épített templom képe; középen: a régi templom helyére (?)

1912 körül épített kápolna; lent: az új templom hátsó nézete
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A községben s a határban mintegy 6 kõbánya van, ma
azonban csak egyben dolgoznak, s így leginkább a kõfejtési
munkákban jártas a falu népe, ami azután oda vezet, hogy ha
otthon ilyen munka nincsen, akkor messze elvándorolnak a
kõbányákba munkára s így például a márianosztrai kõbányából
naponta seregesen járnak haza éjjelre, ami 2-2� órányira van,
némelyek azonban csak hetenként egyszer-kétszer, mert a
hazajárás s a bányába menés igen fárasztó.

A községben a házak sváb szokásnak megfelelõen elég
szilárdan, kõbõl és vályogból vannak építve s aki csak tehette,
cseréppel fedte, azonban még ma is elég szalmafedeles ház
van a községben. A házak egy része csinosaknak is mondható,
s mióta a nyaraló közönség e községet fölkarolta, azóta a veranda
mind sûrûbben díszíti a keskeny udvarokat.

Az 1899. évben mintegy 40-50 család nyaralt Zebegény-
ben s az egy- és kétszobás lakásokért, a falusiakkal közös ud-
varban 50 frttól 120 frtot fizettek, úgy hogy a községi elõljáróság-
gal tett számításunk szerint mintegy 10-12 000 frt maradt a
községben a nyaralók után, beleszámítva az I. Ferenc József
szünidei nyaralótelep és a protestáns árvaház gyermektelepet
is, melyeknek külön-külön telepeik vannak. A kincstári erdõbe
azonban tilos a belépés és sétálás, ami eme községnek, mint
nyaralóhelynek fejlõdését gátolja. A verandák építésén kívül a
nyaralók ide vonzására nem történik semmi, mert nincsen intelli-
genciája a községnek, amely amúgyis szegény és szintén nyög
az adósság súlya alatt. […]

A községben három korcsma van, egy a községé, kettõ
magán jogon, sõt az egyiket pláne jogtalanul bírja egy más köz-
ségben lakó regále-nagybérlõ, kinek e községben sem ingatlana,
sem más jogosultsága nincsen, ami a községi lakosok körében
elégedetlenséget is szül, mert világosan látják ebben a törvény
mellõzését és saját jogaik könnyû és önkényes konfiskálását,
annál is inkább, mert tapasztalták, hogy nem tiszta bort igyekszik
forgalomba hozni. Ki kell emelni, hogy itten egy korcsmában
sincsen zsidó korcsmáros.

Vegyeskereskedõ három van a községben, ezek zsidók, s
mindháromnak, különösen pedig kettõnek jól megy az üzlete,
s dacára, hogy sok a népnél a kintlévõ tartozás és veszteségei is
vannak, mégis láthatólag gyarapodnak; ellenben a korcsmáro-
sok, egy kivételével, aki vendéglõs és mészáros is s emellett a
legnagyobb birtokos, a fölhalmozódó adósságok és kintlevõ-
ségek miatt veszteséggel dolgoznak; csak az egyik volt korcs-
márosnak 400 frtnál többje van kint követelése a község lako-
sainál, fõleg kiadott italért és ételnemûekért, amit még koronán-
ként sem tud behajtani egy év óta. Eme korcsmárosokban pedig
a sváb értelmesség és üzleti szellem meg van honosodva. […]

Lukszus kiadások mindazonáltal vannak, mert sokan Nagy-
Maros szomszédos vagyonos sváb családjaival vannak rokoni
összeköttetésben, ahol a lukszus az asszonyok öltözködésében
jelentkezik, ahol, úgy mint Zebegényben, a leányok 2-3 frtos
ruhakelmében járnak, sõt a menyasszonynak selyemruhában
kell esküdnie, keztyûben, mirtusz koszorúval, ami csak az adós-
ságot emeli, mert ezek bevásárlása hitelre történik, amint ezt
már a három vegyeskereskedõnél jeleztem. Ezzel szemben a
leggnagyobb ellentét az, hogy a férfiak: búcsún szerzik be a
sátrakban az ócska testi ruhát, amely sátor épp úgy nem hiányzik
a búcsún, mint a mézeskalácsos s a játékszersátor. Föltûnt az is,
hogy bibircses és szerencsejátékosok is nyilvánosan telepedtek
le búcsúkor a köztérre, játékra csábítva a falusi közönséget. […]

A községben semmiféle szövetkezet nincsen. Évekkel ez-
elõtt a keresztény fogyasztási szövetkezet ügynökei egyes jobb-
módúakat bevontak a központi szövetkezetekbe, befizetéseket
eszközöltettek velük, de  a szövetkezet semmiféle elõnyeiben
részesíttettek, sem a helybeli községi szövetkezetet meg nem
alakították s a megfogott tagokat faképnél hagyták s midõn
megbukott a keresztény fogyasztási szövetkezet, ezeknek min-
den befizetése is odaveszett. Itt tehát a szövetkezet kompromit-
tálva van.

A nép nem olvas, amint már említettem, sõt, fölötte nyers,
durva s szívességtelen. A közszellemmel dicsekedni nincsen
mit, mert a nép széjjelszórva a bányákban, a durva nehéz mun-
kákban csak durva marad, mûveletlen. A község vallási tekin-
tetben el van hanyagolva, mert filiális s temploma egy sziklába
vájt szûk üreg, ahol csak minden második vasárnap látja plébá-
nosát s hozzá a szûk templomba be sem férnek, amiért a vallási
és erkölcsi tanítások rajtuk nem is igen fognak. Különösen a mai
fiatalabb generáció maradt el tisztességtudás tekinetében, ame-
lyik semmiféle tekintélyt nem ösmer. Ma még vadházasságban
öt-hatan élnek.

A tanítói járandóságot, dacára, hogy derék, igyekezõ fiatal
magyar tanítójuk van, nem fizetik, csakis ekzekutio útján egy
negyedévi késedelemmel. Úgy látszik, csakis a csendõr imponál.

A gyermekek nevelésére kevés gond van fordítva, fõleg
nyáron, hol a mezõn van a nép elfoglalva s igazán csuda, hogy
az utca közepén napoló gyermekek közül több nem pusztul
el. Az ordítozás úgy látszik helyi szokás. A sihederek vásott köly-
kök, kik leginkább a fa- s gyümölcslopásban bírnak kitûnõ
szakképzettséggel. […]

Legújabban Czobor Béla dr. apát telepedvén le a községben
s így az õ buzgósága s gyûjtésének segélyével új templomot
akarnak építeni, de a segélyadomány még kevés s pénzben a
községbeliek nem jöhetnek segítségre, ámbár fuvarban és mun-
kaerõben minden támogatást biztosítottak, úgy hogy az anyag-
szállítás nem fog pénzbe kerülni.

A millennium emlékére a vasúti állomást határoló téren
kõemlékoszlopot állíttatott a község s az idén utcáit õsrégi ma-
gyar nevekre keresztelte s vasjelzõtáblákkel látta el. […]

Nekem mint idegennek Zebegényben, aki csak nyaraltam
ottan, mindeme bõ adatok mellett sem lehetett ama viszonyok
kutatásába és ösmertetésébe belemennem, melyek a mélyebb
társadalmi viszonyokba nyúlnak bele; ezért a nép óhaját, kíván-
ságát az adminisztráció, a polgári joggyakorlás s az egész kor-
mányzat szelleme, iránya s mindezeknek reájuk való viszonylatát
szóba sem hoztam, nehogy egyrészt e vágyak fölébresztésével
elégedetlenséget szítsak vagy másrészt hiú reményeket keltsek.

Rövid idejû ott tartózkodásom alatt annyit mégis láttam, hogy
e község jóformán teljesen magára van hagyva, mert vezetést,
támogatást s oktatást nemigen kap sem a vármegyétõl, sem a
gazdasági egyesülettõl, sem más hatóságoktól s a vármegyét és
a közigazgatást csak mint végrehajtót ösmeri a csendõr és finánc
megjelenésében. Meglepett azonban a számtalan rendelet és
rendelkezés a felsõbb hatóságoktól, melyek dobszóval hirdet-
tettek ki, de végrehajtásukról senki sem gondoskodik; de ha a
hatóság egyik vagy másikat a rendelet végre nem hajtása miatt –
miket mind végrahajtani nem is lehet – nyakon csípi, akkor erõsen
mûködik: a bíróság és a büntetés. Ehelyett az atyai vezetést, a
jóindulatú, személyes érintkezéssel bizalmas viszonyt szerettem
volna valahol látni. E nép valóságos rabja a közigazgatásnak.
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A fõleg németajkú, a XVIII. században ide telepített õslakosság-
ból és a jobb módú nyaralókból álló kisközség a századfordulón
Nagymaros plébániaszervezetéhez tartozott, mint leányegyház.
A falu csak 1926-ban nyert önálló, teljes jogú plébániát.

Zebegénynek az 1779. és az 1813. évi Canonica visitatio-
ból ismert régi, jelentéktelen külsejû, kisméretû, és a hagyomány
szerint az egyik domboldal mesterséges barlangjának felhasz-
nálásával épült templomocskáját 1852-ben javították ki és az új
templom építését követõen bontották le. A régi templom már
alkalmatlan volt a 6-700 fõbõl álló katolikus hivõközösség igé-
nyeinek kielégítésére. Amint a zebegényi plébánia Historia
domus-ából kitûnik, az új templom építésének leghûségesebb
szorgalmazója, a község szülöttje, Koperniczky Ferenc – elõbb
nagyölvedi plébános, majd pápai prelátus, pozsonyi prépost,
szemináriumi rektor volt.

Koperniczky 1925-ben, a község iskolaszékéhez írt levelé-
ben a templomépítés indokaira és a vállalkozás kezdeti nehéz-
ségeire emlékezik: „Tudom, hogy a község lakói nagyon mérsé-

kelt anyagi viszonyok között mozogva anyagi áldozatra nem-
igen képesek és ennek dacára már 1873. évben templomot
akartak építeni éppen azon alkalmomból, hogy elsõ szentmisé-
met 1874. évben már ezen tervbevett templomban végezhes-
sem. Részben szülõföldieimnek ez a kiválóan gyöngéd figyelme
és hálás nagyrabecsülést kiváltó áldozatkészsége keltette fel
lelkemben azt a gondolatot, hogy Isten segítségével rajta leszek
ezen templomépítési készségük meghálálására – mely nem az
õ hibájukból hiúsult meg…, de még inkább abban, hogy az
eddig csak filiálisképpen más anyaegyházhoz tartozó Zebegény
önálló plébánost kapjon, és így ne érezzék hiányát a lelki igények
kielégítésének sem a templomban, sem az iskolában… Na-
gyobb gondot okozott azonban a templom építése. Tíz krajcáros
cédulákat nyomtattam és küldöttem az ország legtöbb papne-
veldéjébe a növendékeknek, hogy a szünidõkben ezeknek
elárusításával járuljanak hozzá az új templom építéséhez.”

Koperniczky nem tér ki arra a számunkra nagyon fontos
részletre, hogy a templom építésére vonatkozóan két egymást

FarkasAttila

A HAZAI SZECESSZIÓ
ÉS A ZEBEGÉNYI TEMPLOM

(Vigilia, 1973/11 részletek)
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követõ terv készült el. Vaszary Kolos esztergomi érsekprímás
és Rajner Lajos segédpüspök, általános helynök kormányzása
alatt elõször Robitsek Ferenc nagymarosi plébános fordult az
érseki fõhatósághoz a templomépítés tárgyában: „Isten segítsé-
gével elérkezett az idõ, hogy a zebegényi templom építése
felõl komolyan gondolkozva a bevezetõ munkálatokat megte-
gyük…, milyen a templom telkének, tervrajzának elkészítése,
illetve kiszemelése, esetleg megvétele stb. Hogy a felelõsséggel
járó munkában magamra ne maradjak, s lehetõleg segítve
legyek, bizottságot kérnék kinevezni, melynek feladata volna
a plébánost a zebegényi templomépítés ügyében telhetõleg
támogatni.” (1899) A plébános elnöklete alatt fõleg a helyi lako-
sokból, Koperniczky Ferencbõl, valamint Czobor Béla áldozó-
pap, egyetemi tanárból álló bizottságot a prímás megerõsíti, és
egyben elõírja a plébánosnak, hogy „megfelelõ telekrõl gondos-
kodjék, valamint terveket készíttessen, melyek azonban elõzõ-
leg az egyházi fõhatóságnak bemutatandók lesznek.” Az iratok-
ból kiderül, hogy az elsõ terv készítésével – Czobor Béla ösztön-
zésére – Gyalus László mûépítészt bízták meg, terveit Robitsek
már 1899. augusztus 17-én eljuttatta Esztergomba: „Van szeren-
csém Gyalus László mûépítész úrnak a létesítendõ zebegényi
templomra vonatkozó tervét felterjeszteni, aki kötelezte magát
16 ezer forinton a templomot fölépíteni és belsõleg is céljainak
megfelelõen elkészíteni. A templom 500 hívõ befogadására
van tervezve, de úgy kontemplálva, hogy szükség esetén a
templom megnagyobbítható, azaz kiépíthetõ legyen.” 1900.
január 27-én a fõhatóság biztosítja a tervezõt, hogy ha a költség-
vetés és a tervrajz kielégítõ, azokat elfogadja. „Tekintve azt,
hogy az egész építés házilag lesz eszközölve s aránylag olcsó
pénzen (32 ezer korona) keresztülvive, egyáltalában nem fog
kifogásoltatni, hogy a munkálatok keresztülvitelével tek. Gyalus
László mûépítész úr bizassék meg” szabályszerû és jóváhagyott
szerzõdés szerint.

A telekvásárlásra irányuló tárgyalások, a Koperniczky prelá-
tus levelében említett széleskörû gyûjtés és az építkezésnél
felhasználásra kerülõ kövek kifejtése megkezdõdött. 1900.
március 26-án az érseki fõhatóság elfogadja a mûszaki iratokat:
„…olyannak találtam azokat, amelyek szerint az építkezés
megkezdhetõ leszen… A munkálatok 28 ezer korona erejéig
folyósíttassanak. Mivel azonban a szóban forgó célra csak mint-
egy 24 ezer korona áll Nagyontisztelendõséged rendelkezésére,
…a belügyminisztérium engedélyét kieszközölve gyûjtés tart-
ható.” A plébános központi segélykérésére – a továbbiakban –
így válaszol az érsek: „hogy az építkezésre a rendelkezésemre
álló alapból segítséget nyújtsak, ki kell jelentenem, hogy ilyen
alap egyáltalában nem létezik…, tehát ne számítson semmiféle
segítségre.” Úgy tûnik tehát, hogy a kezdetben könnyelmûen
kalkuláló építész kivitelezési terveinek költségvetési összege
tetemesen megemelkedett, és az anyagi gondjaival magára
hagyott, kissé tehetetlen plébános a kivitelezés megkezdését
– a felszólítások ellenére – késleltette. A templom felépítése
így néhány évet váratott magára – sorsszerûen!

Az új plébános, Portelki Tivadar, 1907. április 10-én jelenti
fõhatóságának, hogy a templomépítésre 32 ezer korona áll ren-
delkezésére. Az újjáalakított Templomépítõ Bizottságból hiányzik
Czobor Béla, helyette – az idevonatkozó okmány szerint – „a
nyaralók részérõl” beválasztva ott találjuk Györgyi Dénes mûépí-
tészt és Bartóky Józsefet, a Földmûvelésügyi Minisztérium egyik
titkárát. Elõbbi a „Fiatalok” csoportjának illusztris tagja, az utóbbi

református vallása ellenére a Bizottság társelnöke és mindvégig a
templomépítés ügyének legaktívabb mozgatója. (Érdekesség-
ként kell megjegyeznünk, hogy Bartóky József leánya, Melinda
volt Szõnyi István festõmûvész második felesége.)

Bartókynak és Györgyinek köszönhetõ az a szerencsés
fordulat, hogy a Gyalus-terv helyett 1908. augusztus 4-én a két
fiatal építész, Kós (Kósch) Károly és Jánszky Béla vázlatait
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terjesztik a bizottság elé. Kós Károly néhány hónappal elõbb
fejezte be az óbudai református parókia és imaház építését, és
a zebegényi templomterve is ennek a népies építészetnek a
szellemében fogant. A felvett jegyzõkönyv sejteni engedi, hogy
az új, de fõleg újszerû terv elfogadtatása nem ment zökkenõk
nélkül. Györgyi Dénes – minden bizonnyal „a kedélyek meg-
nyugtatására” – némi köntörfalazással mutatta be a vázlatokat.
Idézzük a jegyzõkönyv erre vonatkozó részét: „A Györgyi Dé-
nes úr által bemutatott tervvázlathoz szólt hozzá a fõtiszt. Elnök
úr, a mélt. Társelnök úr és Légrády János jegyzõ, az eszmecsere
eredményeképp Györgyi úr kijelenti, hogy a mûépítész urakkal
együtt, alapul véve a jelen tervet, román stílben fogják tervezni
a templomot. Györgyi úr e kijelentését megnyugvással és biza-
lommal vette tudomásul a bizottság. Végül Bartóky társelnök úr
azt indítványozta: mondja ki a bizottság, hogy a Forgács-féle
telekre épít…, készíttesse el a terveket, mutassa be a Magyar
Mérnök és Építész Egyletnek fölülbírálásra, az egyházi ható-
ságnak pedig jóváhagyás céljából, hogy a templom az idei õsz
végén tetõ alatt legyen.”

Minden bizonnyal az is nehézséget okozott, hogy a fõter-
vezõ – Kós Károly – református vallású volt. Ennek némi palásto-
lására szolgálhatott az a megoldás, hogy a zebegényi plébánia
irattárában õrzött tervrajzokon Jánszky Béla aláírása szerepel elsõ-
ként, Kósé másodikként. Jánszky csupán a torony tervezésén
hajtott végre némi módosítást. A gyakorlati nehézségeket Bartóky
kitûnõ érzékkel oldotta meg: a Magyar Mérnök és Építész Egylet
ajánló bírálatát az érseki fõhatóság természetesen elfogadta, s a
terveket jóváhagyta. Állami támogatásból nagyösszegû segélye-
ket szerzett: így a Földmûvelésügyi Minisztériumtól 8 000 koronát,
a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól 7 000 koronát.

Jánszky és Kós 1908. szeptemebr 10-én nyújtották be „A
Zebegény községben építendõ róm. kath. templom elõirányza-
tos költségvetését” 41 884 korona végösszeggel. A kivitelezési
munkszerzõdést ifj. Melczer Károly budapesti építõmester írta
alá és a fõhatóság 1908. szeptember 29-én hagyta jóvá. Közben
– Fieszl Károly községi bíró bizonyítványa szerint – a templom
alapkövének ünnepélyes letétele szeptember 12-én megtör-
tént, sõt „szeptember 8-a óta a földmunka napról napra már
rendesen folyik, szóval az építés megkezdõdött.”

A munkálatokat fõleg Jánszky ellenõrzi és a két tervezõ
építész elõírásai szerint a vízmentesítés és az építkezés jó ütem-
ben halad. Az 1909. szeptember 5-én megtartott bizottsági gyû-
lésen „a bizottság felkéri az elnöklõ plébános urat, hogy az új
templom mûszaki felülvizsgálása és hatósági bejárása céljából a
járási fõsz. bíró úrnál a lépéseket megtegye, egyben felkéri
Jánszky Béla mûépítész urat, hogy a végelszámolást átnézni és
hitelesíteni szíveskedjék.” Melczer Károly 1910. április 5-én kelt
levelében jelzi, hogy „az építész urak által helyesbített végel-
számolás összege 48 383 korona 22 krajcár.”

A felépült templom ünnepélyes megáldására 1910. július
31-én került sor, amit a község kérésére és a fõhatóság engedélye
alapján Koperniczky Ferenc végzett.

A templom belsõ felszerelése már lassabb ütemben történt.
A berendezési tárgyak terveit Kós Károlynak kellett elkészíte-
nie. Valószínûleg takarékossági szempontok és az idõ rövidsége
miatt Bartóky segítséget kért a fõoltár ügyében. Az Országos
Magyar Iparmûvészeti Iskola 1909. július 1-én jelezte, hogy az
illetékes minisztérium engedélye alapján hajlandó átadni egy
„az intézet mûhelyében készült gótikus festett faoltárt.” A temp-
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lom stílusától idegen oltár átvételére azonban nem került sor.
1910. július 18-án az Országos Iparmûvészeti Társulat „kivitele-
zésre melegen ajánlja” a tervezõ által benyújtott tervet, amely
némi módosítással el is készül. Ugyancsak Kós tervezte a fage-
rendákból összeillesztett, nemesen egyszerû szószéket és a
fapadokat. A keresztelõkút Györgyi Dénes mûve.

Ha összehasonlítjuk a templom terveit a kivitelezett épület-
tel, észrevesszük, hogy az bizonyos vonatkozásokban módosult.
A Magyar Iparmûvészet 1908-ban közli a tervezett zebegényi
templom távrajzát. A kivitelezésben a középtengelytõl számított
jobb- és baloldal (az összes architektonikus elemmel) felcseré-
lõdött. Kétségtelen, hogy az épület ebben a megoldásban sze-
rencsésebben simul bele környezetébe. A rajzon a nyílások
inkább csúcsívesek, a megvalósulásban félkörívesek. A zebe-
gényi plébánia irattárában õrzött, vászonra festett tervrajzok
közül figyelmet érdemel a homlokzati rajz. Ez több olyan deko-
ratív elemet tartalmaz, amely a kivitelezésnél – sajnálatosan –
elmaradt. Így a kaput az ötös ablaksorral és az oromzattal össze-
kötõ kereszt alakú díszítõ elem is.

A templom Nagy Konstantin diadalának 1600 éves évfor-
dulójára festettetett ki, s ez adta a mûvészi ábrázolás gondolati
tartalmát. Az egésznek alapgondolata a szent Kereszt diadala
és felmagasztalása.

Kós Károly 1908-as rajza a tervezett zebegényi templomról
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Czakó Elemér
FIATAL ÉPÍTÉSZEK

(Magyar Iparmûvészet, 1908 részletek)

Közös jellemvonásuk, hogy az iskolán kívül egy másik iskolát
jártak, a népmûvészetét, amelybõl azonban nem etnográfiát
merítettek, hanem bizonyos nagyjelentõségû elveket. Mindnyá-
jan járták az országot, s mindannyian vissza-visszatértek a kalota-
szegi Körösfõre… Itt találkoztak és értették meg egymást mind
a hatan: Jánszky és Tátray, Kozma és Kós, Györgyi és Mende.
Szövetségi jegyül is használták a torony képét… Mit képvisel
hát tulajdonképpen a körösfõi torony? Röviden olyan eredeti
alkotásokra vezetõ elveket és módszereket, melyeknél a súly-

pont nem az utánozható formanyelven van, hanem az adott
körülményekkel számoló találékonyságon. A mi népünk építõ-
készsége szoros kapcsolatot tart nemcsak a rendeltetéssel, ha-
nem a természettel is. Például Kalotaszegen vagy a székelyek-
nél minden ház, minden templom úgyszólván bele van kompo-
nálva a tájképbe. Mintha csak úgy nõtt volna ki szervesen a földbõl,
akár valami növény… A zebegényi templom, az õ iskoláik, nógrádi
kastélyuk, udvarházuk, mûvészházuk mind-mind egy bizonyos
helyre vannak tervezve, bizonyos körülményekhez.

Tátray Lajos rajza Jánszky Béláról a Megfagyott muzsikus 1906-os számá-
ból; balra: Jánszky zebegényi háztervei A Ház 1909-es évfolyamából
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A hatalmas aranyszalagnak, mely az ország egyik végét a másik-
kal összeköti, a mi gyönyörû Dunánknak felsõ folyásában
kétségtelenül legékesebb része az a darab, amelyik Esztergomtól
Vácig terjed. A büszke folyam itt töri át azt az erõs hegyláncot,
amely az Alpokat egybefûzi a Kárpátokkal, hogy diadalmas-
kodva utat nyissonzúgó hullámainak, hogy mint egy óriás ütõér
táplálja alább a rónák, a gabonatermõ síkság szomjas földjét.

Ennek a csodaszép szakasznak a kezdetén, ott, ahol a víz
küzdelme kezdõdik a heggyel, fekszik Zebegény. A község
már egy nagyobb hegycsoport lábánál terül el s egyes házai fel
is kapaszkodnak rá vagy félénken behúzódtak a völgybe. Ter-
mészeti szépségekben Istentõl megáldott vidék ez.

S ennek a kedves kis községnek mindmáig nem volt temp-
loma. Kicsi, félig sziklába vágott kápolnában mondották el imáikat
a falu szegény, földhözragadt lakosai. Roskadozó, ütött-kopott
házikóban. Egyszercsak azt is bezáratta a hatóság. S megtörtént a
XX. században, hogy egy község, amely századokkal ezelõtt, az
Árpádok korában egy híres, virágzó apátság otthona volt, templom
nélkül maradt. S mintegy 35 évnek kellett eltelnie, míg végre
teljesedett Czobor Bélának, a nagynevû archeológusnak álma:
hogy néhány lelkes ember, dr Bartóky József és mások fáradozása,
egyházi és világi férfia áldozatkészsége folytán már áll az egyház,
mely Istenhez méltó, hol ég felé szállhat az Õ dicsérete.

Jánszky Béla

A ZEBEGÉNYI TEMPLOM
(Zászlónk, 1910)

A templom tervezésével bennünket, Jánszky Béla és Kósch
Károly építészeket bízott meg az építõbizottság. Magára az
épület emelésére mintegy 58 000 korona állott rendelkezé-
sünkre. Már az épület elhelyezésénél meglehetõs nehézségek
merültek föl. Az egyetlen, építésre alkalmas telek oly kedvezõt-
len, mélyfekvésû volt, hogy csak kényszerûségbõl fogadtuk el,
más szabad területhíján. Természetesnek találtuk ezután a ma-
gasságba való törekvést, hogy például legalább az állomási
„mûépítményt” túlszárnyalhassuk. Az a körülmény pedig, hogy
a terület egy mind jobban szélesedõ völgy elején van, a környe-
zetbe való festõibb beilleszkedés miatt is indokolttá tette elõt-
tünk az épületnek egytornyú, tehát lehetõleg aszimmetrikus
megoldását. Mivel különben oly csekély összeg állott rendel-
kezésünkre, inkább a lehetõ legnagyobb térfogat elérése volt a
célunk, semmint olcsó külsõ díszítések, mert ha már nemes
anyagokra nem tellett, hamisítani nem akartunk. Nemes anya-
gok utánzása másutt is bûn, leginkább az lett volna Isten házánál.
Egyáltalán úgy szerkezetekben, mint azok külsõ megnyilvání-
tásában is mindenesetre az igazmondásra törekedtünk, mert
hitünk szerint csak az õszinteség lehet egy egészséges új mûvé-
szeti irány alapja.

A „falucska templomát” persze mi másképp képzeltük.
Hosszú barangolásaink, tanulmányozásaink színmagyar székely

A zebegényi templom fényképei a Ház 1909-es évfolyamában; a belsõ berendezés még teljesen hiányzik, jobbra: korabeli képeslap
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falvakban, másfajta elhatározásokat, képeket rögzítettek meg
lelkünkben. Más környezet, azt hisszük, más levegõben, vala-
hogy másképp befolyásolta volna az ember képzeletét. Mind-
azonáltal bizton sejtjük, hogy mûvészeti elveinkbõl, hitünkbõl
nagyon sokat láthatunk ezen a templomon megvalósulva. Tud-
tuk azt, hogy egy templom sohasem lehet a hagyományoktól
teljesen mentes. Hiszen az emberiség ma is csak úgy tiszteli
Istenét, mint mindörökké fogja. A katolicizmus évszázadokon
át kialakult szertartási szokásai teljesen kialakították a templom
szervezetét. Azon változtatni egyértelmû lenne ama nagyszerû-
en megfontolt szokások, törvények reformálásával.

Ilyet akarni nem csak vétkes volna, hanem nem is lehetne
áépítész feladata. Márpedig egy építményt újjá, modernné csak-
is az épületszervezet újsága, másnemûsége tehet… s nem holmi
a homlokzatra aggatott, csupán díszítõ jellegû, legtöbbször
jelentõség nélküli díszítések.

Megtartottuk tehát a tökéletes háromhajós, egyszentélyes
románkori elrendezést. A fõhajók falait tágas ívek között két-
két erõs oszlop tartja, a mennyezet azonban új rendszerû; kettõs
fagerendák lapos gipszlapfödémet hordanak, melyekbe színes
balkok vannak vágva. Mindenütt nagy, alig osztott síkok, me-
lyek alkalmasnak kínálkoznak modernebb, dekoratív festmé-
nyek elhelyezésére. A többi újítás tisztán formai jellegû. Mi csu-
pán az épület szerkezetébe akartunk gyakorlati irányúújításokat
belevinni. Az olcsóságra való törekvés egyébként mindenféle
új anyag- és formabeli ötletekre vezetett bennünket. Bár nem

volt mindenáron való újsághajhászás a célunk, mégis sok esetben
sikerült elérnünk a megszokottól való különbséget.

Ilyen például a torony külön kórus bejárója, mely az egybe-
épített torony mellett is lehetõvé tette, hogy az énekesek külön
gyülekezhessenek. Hazánkban különös szeretettel látogatja a
nép a nagyhéten a Szentsírt, mi ennek számára külön helyet
szántunk mindjárt a bejárattól jobbra, a Szent istván kápolnát,
mely egyúttal keresztelõ kápolna is. Efölé emeltük a lélekharang
kúpos tornyát. A nagy torony erõs, zömök oszlopokon nyugvó
felsõ része áttört, hogy a harang hívó szava messze elhangozzék
a völgyben. A fõkapu egyszerû, hatalmas ívezet, a homlokzat
kiképzése is nagyvonalú, nyugodt méltóságra törekedett, mint
ahogy – gondoltuk – Isten házához illik. Minden igyekezetünk
abban merült ki egyebekben, hogy egynémely, inkább a mi
földünkön megfigyelt szokást, néphez, éghajlathoz, vérmér-
séklethez kötött eltérést minden erõnkkel kifejezésre tudjunk
hozni, úgy a templom belsejében, mint homlokzatán.

Egyébként hisszük, hogy más a Ma temploma, mint a
Tegnapé. Ma már öntudatosabban imádja a nép Istenét, mint
például abban a korban, amikor még épp hogy eldobta bál-
ványait, s borongós lelke sejtelmes homályú katedrálsokban
vezekelt sötétségben eltöltött századaiért. A mai kor kompli-
káltabb lelkû gyermeke közelebb tudja magát az Úrhoz egy
egyszerû, barátságosabb, inkább világosabb térben, mintakár a
középkori egyházak zord, lenyûgözõ fenségében vagy akár a
barokk impozáns díszességében. Ez meglátszik azon a szerete-
ten, látogatottságon, amit a nép egy-egy kedves, szerény falusi
templom vagy kis kápolna iránt tanusít. A mai kor a szövevényes
élet sok küzdelme után inkább szeretei, ha az Isten házában
nyugodt egyszerûség veszi körül, ha a templom a derült béke
otthona. A mai ember az egyszerû, a keresetlen felé vonzódik,
s ha van nép, amely ezeket különösen kedveli, bizton tudjuk,
hogy a magyar nép az…

Ezért hisszük, hogy sokan lesznek, akik méltányolni fogják
majd a mi kis fehér templomunkat. S amily bizton állíthatjuk,
hogy csak jóhiszemûség és igaz lelkesedés vezetett törekvé-
seinkben, hogy méltó csarnokot emeljünk Isten dicsõségének,
épp oly bizton reméljük, hogy az Õ áldása lesz majd ezen a
munkánkon.

Paplak; Györgyi Dénes 1911-ben rajzolt terve
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Valamikor régen az volt szokásban, hogy az, aki festõ akart lenni,
beállott egy tapasztalt mesterhez inasnak, s annak oldala mellett,
útmutatásai szerint tanulta végig mesterségét. Kezdte festéktö-
résen és a technikai rész legelemibb dolgainak az elsajátításán.
Látta mesterét áhitatos lélekkel követni a természet megnyil-
vánulásait, s az õ ügyetlen keze megpróbálta ugyanolyan oda-
adással írni le a természetet. Látta, miként jön létre a mûvészeti
alkotás a feladat szabta korlátok között – tehát stílszerûen – az
elsõ vázlattól kezdve a sok céltudatos tanulmányon át a végsõ
kidolgozásig, s mire õt is mûvészi feladat elé állította sorsa, már
ismerte a megjárandó út minden fázisát, tisztában volt a tervezés
és a kivitel módjával egyaránt.

A mi idõnkben – a nagy akadémiák korszakában – éppen a
legtehetségesebb emberek többnyire azt tartják, hogy a mû-
vészetet egyáltalán nem lehet tanítani. Igen ám, csakhogy azt a
korszakot, amelyben az ifjú legény oly híven és odaadással kö-
vette mestere tanítását, a mûvészetek klasszikus korszakának
mondják – és mint elérhetetlen ideált állítják oda a modern mûvész
elé. Tehát itt mégis valami lappangó ellentmondás van – az ered-
mények csak a jelenre nézve bizonyítanak a mûvészet tanításá-
nak lehetõsége és hasznos volta ellen.

Hol itt a baj?

Mûvészetet igenis lehet tanítani – csak tudni kell, mit és
hogyan. A rövidség kedvéért itt el nem sorolható okoknál fogva
a középkori céhrendszert – az inas és mester viszonyát, ahol a
tanulás mindig a legszorosabban összefüggött az élet követel-
ményeivel – többé fel nem támaszthatjuk. Ennek elmúlásával
keletkeztek a mûvészeti akadémiák – s az egész mûvészeti
tanítást egyszerre teoretikussá, elvonttá, vértelenné tették. Vala-
mi általános, minden konkrét feladattól független, mûvészi
formulák kieszelésével és derûre-borúra való alkalmazásával
tömték tele a tanítványt – az anyaggal való becsületes foglal-
kozást pedig, ami minden technikának alapfeltétele, mint az
elvont, eszményi mûvészetnek csak mellékes járulékát, szinte
megvetették. Ezen bukott meg a mûvészi tanítás.

Most már kezdjük belátni e végzetes tévedést és próbálunk
rajta segíteni, amennyire lehet. A céhrendszer korában fennállott
teljes harmóniát visszaállítani nem tudjuk. Ehelyett bifurkáltuk
a tanítást. Külön tanítjuk a természet gondos megfigyelését,
lemásolását – s vele az ifjú formakincsének gyarapodását –, és
külön ennek alkalmazását mind nagyobb és érdemlegesebb
feladatok kapcsán, arányban az ifjú fejlõdésével és tudásával. A
technikák megismerése és gyakorlása is lépést tart ezzel – a
feladatok megoldásával együtt alakul ki és érik meg az ifjú

Körösfõi Kriesch Aladár

A ZEBEGÉNYI TEMPLOM KIFESTÉSE
MINT MÛVÉSZET-PEDAGÓGIAI FELADAT

(Magyar Iparmûvészet 1914)
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lelkében. Tehát aszerint, amint az ifjú halad, mindinkább konkrét,
az életbõl merített feladatok felé billen a fõsúly, amint hogy az
iskolának nem is lehet más a célja, mint az, hogy végzett növen-
dékeit megtanítsa, miképpen kell egy adott feladattal szemben
elhelyezkedniök. Természetesen mindenkire csak tudásához
és tehetségéhez mért feladatot bízhatunk.

Ezen elevek szerint fogtunk tehát a zebegényi templom
kifestéséhez.

Az idea lényegében csak egy agyban születhetik meg. Az
egész templom dekorációjának – mint ideának – megoldását
tehát két év elõtt végzett tanítványomra és akkori tanársegé-
demre, Leszkovszky Györgyre bíztam. Neki kellett az egész
templom színakkordját, a folt- és vonalelosztást, úgyszintén a
figurális freskók kompozícióit számos kísérletezõ, kisebb vázla-
tokban megállapítania – úgyszintén az ornamentális részekhez
apróbb vázlatokat készítenie. Ezeket a vázlatokat kapták kéz-
hez ötödéves tanítványaim – Diósy Antal, Fábry Dezsõ, Gáspár
Mór, Klosius Károly és Schindler Valér – s miután nekik a hely-
színén a vázlatok jelentõségét és értelmét megmagyaráztam –
és különösen hangsúlyoztam azt, hogy egy nagyobbszabású
dekoratív feladat megoldása elsõsorban a színakkordnak és
néhány nagy formabeli aránynak a megkeresésétõl függ, amely-
be aztán minden színbeli és vonalbeli részletet belé kell olvasztani
és alája rendelni –, mondom: e szempontok örökös hangsúlyo-
zása és praktikus demonstrálása mellett megkezdtük e vázlatok
természetes nagyságú mûhelyrajzokká, kartonokká való feldol-
gozását. Itt gyakran tapasztaltam, hogy tanítványaimnak nem
tudtam elég meggyõzõen okát adni egy-egy kifogásomnak vagy
korrektúrámnak. Kellõ tapasztalat híján õk ugyanis még semmi-
képpen sem tudtak számolni azzal, hogy a mûteremben megraj-
zolt karton hogyan fog hatni a helyszínen.

Tudtam azonban, hogy majd a kivitelnél magától derül ki
minden. Azt is tapasztaltam néhányszor, hogy egynémely részle-
tet az iskolában egyáltalában nem sikerült megoldanunk. S
mikor aztán ugyanazzal a tanítványommal a helyszínen próbál-
tam megrajzoltatni a dolgot, könnyen találta meg a kapcsolatot
az ornamentális és az azt diktáló építészeti forma között. Még a
figurális kompozíciókba is sikerült így kielégítõ összefüggést és
harmóniát hozni.

Technikailag törekedtem arra, hogy – nem a templom
érdekében, hanem didaktikai okokból – minél több festési eljá-
rást alkalmazzunk. Az alárendeltebb ornamentális részeket egy-
szerû enyves festékkel festettük ki, a fontosabb ornamenseket,
a templom legnagyobb részét pedig a már sokkal nemesebb
és tartósabb kazeinfestékkel. Végül a hat figurális képet friss
vakolatra igazi freskótechnikával. Nagy meglepetésemre szol-
gált itt, hogy ez a viszonylag igen nehéz, mert nagy diszciplinát
igénylõ technika nem okozott nagyobb nehézségeket tanítvá-
nyaimnak. Viszont be kell vallani azt is, hogy ez a technika a
maga nemességével jórészt hozzájárult ahhoz, hogy e képek,
amelyek 19-20 éves fiatal emberek által, tehát mégis csak héza-
gos tudással készültek, elfogadhatókká váltak. A külsõ bejárást,
amely az idõ viszontagságainak leginkább ki van téve, sgra-
fittóval díszítettük.

Úgy a vázlatok megtervezésénél, valamint a kartonok meg-
rajzolásánál lehetõleg nem avatkoztam be sok korrektúrával,
de iparkodtam bele nem fáradni annak újból és újból való
hangsúlyozásába, hogy néhány szín akkordjának, néhány vonal
és foltbeli aránynak a megkeresése és kiérlelése a fõ – és hogy
a részletet mindig és mindig alá kell rendelni ez alá a nagy
alapgondolat alá. Ezt aztán mindenképpen próbáltam meg-
okolni és megmagyarázni. A kivitelnél a technikákat persze
praktice mutattam meg – ezt szóval tanítani nem lehet. Különö-
sen a freskónál az elsõ héten a festési eljárás sokféle lehetõségét
sorra mutogattam.

Tanítványaimnak kellett természetesen meszelni, kazeint
készíteni, festéket törni, patront vágni. Pedagógiai célom mind-
ezzel, amint mondottam, az volt, hogy tanítványaim tanulják
meg, mint kell egy feladatot megfogni, mint kell a lényegest
keresni, a lényegtelenbe el nem botlani – összhangba hozni az
adott architektúrát a tervezendõ ornamentikával. Tudom, hogy
ezt elérni a legnehezebb dolog. Nem is vagyok hivatva magam
megítélni, mennyire tudtunk haladni e cél megközelítésében.
De úgy érzem, hogy már az is jelent valamit, ha e célt meg
tudtam világosan mutatni tanítványaimnak és velük megértetni
annak jelentõségét.
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