
R. SZÖRÉDI ILONA: A KOMÁROMI
Ú] TEMPLOM

Sokszor gyönyörködhetünk régi metszetek térképeiben, ahol a
tengerek és tavak nem a valóságtól elvonatkoztatott kék foltok
alakjában virítanak ki a barna szarkalábokkal rovátkozott he
gyek közül, hanem fínom tollal rajzolt hullámok hátán sziget
nagyságú cethalak fröcskölik a vizet s a városok nevezetes
épületei, templomai, díszesen megrajzolva tornyosulnak fel a
térkép lapjáról, úgyhogy a néző csak örömét leli benne. Ha
ma élnének krónikások, egy ilyen díszes térkép lapjára kü
lönös kedvvel rajzolhatnák be Magyarország határán a komá
romi új templom sziluettjét is. A komáromi impozáns épület a
diadalra jutott vasbeton építkezési stílusnak elsőrendűen sike
rűlt alkotása. A kezdetben idegenkedéssel fogadott és annak
idején még kiforratlan stílus már levetkőzte a küzködés nyo
mait, külíöld, belföld egyaránt szűri, tisztítja az új anyag for
máit, arányait s már ékesszóló beszédre tanítja a nemrég még
gyerekcipőkben járó, művészi szempontból nehezen nevelhető

anyagot.
Mussolini építő tevékenysége produkáltat Itáliában olyan

világosan áttekinthető, jól átgondolt palazzo pubblicókat, temp
lomokat, iskolákat, kórházakat, mint amilyen a Körmendy
Nándortól tervezett komáromi templom nemes arányaival és
kitűnő szerkezetével. Első pillantásra, ha innenső oldaláról te
kintesz rá, komor monumentális tömegnek látod, mint egy ro
mánkorbeli kolostor templomát, és azt hiszed, hogy mint ré
gen, itt is a karddal fognak nyeregbe pattanni a papok, ha az
Egyház védelme szólítja őket. Az épület zord és komoly jelle
gét a falak anyaga, a viharokkal dacoló sötétlilás klingertégla
is növeli. A templom eleje és oldala már derűsebb, többet fog
lalkoztatja a szemet és fantáziát. Ha nem is szól a harang,
szuggesztiven hív a sík mező fölé emelkedő hatalmas karnpa
nille, tetején gyertyatartóként szikrázó aranyos kereszttel, mint
a veronai Szent Zénó templom messzeföldön híres tornya. Úgy
érezzük, a mai építészet akiszívott, agyonismételt reneszansz
és a barokk talajt elhagyja és a csaknem ezeréve pihenő óke
resztény egyszerűség ugarába veti gyökereit, hogy szellemes
fordulattal rokonságet fedezzen fel a korai kereszténység és az
eddig parvenűnek tartott vasbetonépítészet formáí között.

A kapubejárat hármas ívének fehér szemöldöke, mint vé
kony fehér prémszegély ugrik ki a főépület mély lila palástjá
ból, oldalán gyorsütemű léptekkel fut a soklábú íves folyosó,
amelynek falát a hősi halottak emléktáblái fogják díszíteni.

A magas templomépület oldalt alacsonyabb- kápolnáját
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széles folyosórész köti hozzá a főépülethez, mintha egy anya
kézenfogva vezetné gyermekét. A kápolna fő fényforrása az
előre néző falszélességű üvegkapu. amelyet vonalakká absztra
hálódott angyalfigurás rácsozat díszít, Sima Bandi győri ipar
művész munkája.

Igen eredeti megoldás a sekrestye újszerű beosztása. Az
összekötő folyosóról nyílnak a megosztott sekrestye ajtói. Kü
lön bejárat vezet a templomi kegyszerek szobájába, a gyóntató
helyiségbe, az egyházközségi irodába és így tovább, hogy
egyik funkció ne zavarja a másikat.

Amilyen egységes építészeti megoldás a hatalmas, férfias
egyszerűségü külsö, ugyanilyen benyomást gyakorol a nagy
összefüggő belső tér is. Tompa halványzöld vasbeton tetőge

rendázat zárja le a magasban a levegőt, míg a padlózat már
ványkockái egy árnyalattal sötétebb zöld és fehér lapok válto
gatásával szintén a nagy összetartozást hangsúlyozzák. Oldalt
üvegtáblákkal befalazott ablakok eresztik be a fényt, de nem
a levegőt, a szellőztetés víllamos szívó készülékkel történik
körülbelül húsz méter magasban a hívők feje fölött, úgy, hogy
állandóan cserélődik a levegő.

A komoly, tartózkodó színű épület elsőrangú alapot nyujt a
dekoráló művészeknek és nyujtani fog a jövőben is, hogy to
vább gazdagítsák a templom belsejét. A síma fehér oldalfalak
még várakozólag tekintenek a jövő felé, de az apszísz Kontuly
Bélától festett freskóí befejezett egészként meglepő újszerűség

gel először megállitják a belépőt, majd aztán nem hagyják egy
ponton nyugodni. .A főoltár mögött a külső fallal párhuzamo
san sok ívű árkádsor fut körbe, fehér, szinte vonalvékony osz
lopai meg-megszakítják a külső falra festett nagyszabású fres
kósorozat ritmusát. A nézőnek egyik helyről a másikra kell
mozognia, hogy mindig új képcsoportban bontakozzék ki előtte

a magyar szentek legendáriuma egymás mellett és egymás fö
lött. A képek friss eleven színét a külső fal és az árkádsor közt
a patkó alakú üvegtetőn bezáporzó fény még ragyogóbbá teszi.
Igy oldja meg a modern építészet a főoltár képeinek elhelye
zését és megvilágítását. Ha nem látjuk is egyszerre, megsza
kítás nélkül az egész kompozíciót, még sem fenyeget az a ve
szély, mint a régi templomoknál sok esetben, hogy az épület
belsejének sötétsége miatt nem tudjuk élvezni sokszor még
a legremekebb festményeket sem.

A felépítés, a jelenetek elrendezése szellemes mozgékony
sággal alkalmazkodik az épület elgondolásához. Az egyes ké
pek külön-külön is hatásos egészet alkotnak, de itt nem egy
tájkép, vagy ritmikusan ismétlődő dekoráció foglalja őket

össze, hanem a fehér "semper nova" alapon látszólag szeszé
lyes hullámként fel-le imbolyog, hol kereken hajlik, hol szög
letesen megtörik egy modern lejtésű vonalszalag, amelyre
mint alapra vannak helyezve a magyar szentek figurái, mintha
egy stilizált fa koronájának ágain virágcsokrok ülnének.
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A kompozíció középpontja a messziről is domináló Krisz
tus alak fenn a magasban. Kékes köpenyege, mintha távoli
hegyek levegőjéből vagy tiszta tengervizből volna, oly átlátszó
és~önnyű.. Szíve a hagyományokkal ellentétben fehéren su
gárzik, alakja erőteljes és energikus, mint Raffael "Transfigu
ráció"-jának Krisztusa, de szeme elmerengő, költői, s az em
berben csak az elrejtett lelket keresi. Kontuly saját bevallása
szerint "magyar Krisztust" akart festeni. A Megváltötöl jobbra
balra két leboruló angyal térnei, ugyanaz a tiszta azurkék szín
dominál alakjukon és szárnyaikon. bámulatos, hogy a test min
den formájának éreztetése mellett, milyen finomak és légiesek
és oly Szeráfian anyagtalanok, mint a szálló tömjén füstje, ami
a kezükben lengetett aranyosészéból felszáll.

A képsorozat . másik centruma lenn a földön álló Szent
István alakja, erőteljes színes arca realisztikus ábrázolás, míg
uralkodói méltóságát kifejező mozdulatlan alakja a mozgal
mas kompozíció tengelyének alsó szilárd pontja. Krisztus 
Szent István tengelye köré csoportosul a keresztény, magyar
mult szentjeínek gyönyörű galériája.

Látjuk Szent Gellért brokátpalástos püspöki alakját, aho
gyan a cserzett bőrű, csüggő bajuszú pogányokat kereszteli,
színte a lóról kellett leszállítani őket, hogy derekukat kereszt
víz alá hajtsák. Félig csupasz alakjukon minden izom érvénye
sül. Szent Gellért mint remete is megjelenik valamivel feljebb
a falon, evangéliumi egyszerüségü szörcsuhába öltözve cipeli
hátán a rőzsét erdei kunyhójába egy kis őzike kíséretében.
Szent László életének mozzanatai, a daliás király csodálatos
vízfakasztása, Szent Imre halála és megdicsőülése, a feléje
vágtató három ifjú középkori lovag a ritmikusan mozgó pari
pák hátán, mind egy-egy kitűnően megkomponált és átélt kép,
Szent Margit siratásának gyertyáktól megvilágított gyermek és
apáca fejei és különösen Szent Erzsébet egyéniségének festői

eszközökkel való tömör összefoglalása remek elképzelés. Úgy
tűnik fel a néző előtt, mintha a trónusán ülő fiatal fejedelem
asszony üde arcát a beeső napfény felverődő reflexe vonná fi
nom derengésbe, mikor az öreg koldusnak aranypénzt ad,
csak ez a sugárzás nem tűnik el boruláskor sem, az irgalom el
nem apadó fénye mindig ott ül arcán. Feje fölött színte kristá
lyos csúcsokba hegyesedik a Wartburg gót tornyocskáinak 01'

gonája és ez be is fejezi a tető alatt az egész megkönnyebbedő

kompozíciöt.
Kontulynak ez az elgondolása, hogy az alul levő figurák

és csoportok súlyosabbak, tömegesebbek, színük is melegebb,
gyakori a narancsvörös, okkersárga árnyalat, míg felfelé egyre
könnyedebbek lesznek a csoportok, a színek is légiesebbek,
kékesek és felhőszerűek, szinte átlátszúak. Az üvegtetőn beeső

napfény ís hozzájárul a hatás fokozásához. Krisztus alakja, a
térdelő angyalok, a Wartburg csúcsa, Szent Gellért zöldvitor
lájú hajója napfényben úsznak, míg lenn Szent István, a po-
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gányok, a vízfakasztás csodájára összegyűlő katonák már a hét
köznap józan szürkés fényében közelebb állanak hozzánk.

A templom szószéke Kovács Margit remeke, az ő eredeti
csipkés-virágos kerámia stílusában. Párisias kifinomultság, bi
zanci stilizálás és némi újszerűen ható idegenség, az archaiz
mus és a modernség keveréke teszik egész egyénivé művésze

tét. Mintha a szószék fínom posztópuha hamuszínű alapjára
Gizella királyné hímzett koronázó palástja lenne ráterítve, Az
evangelisták messzenéző szemű portréi mellett a köpenye
gek, glóriák díszítése olyan gazdag és szabadon csapongó, hogy
a japán vázák, bizanci mozaikok legszebb ornamentikájával
felveszik a versenyt. Képzeljük csak el a sápadt Szent Lukács
fehér arcát, panaszos kék szemével, tollrajzvonásokhoz hasonló
hajfürtjeivel s fekete glóriával, amelyen rózsaszín virágok
nyilnak! vagy a fiatal János apostol arcát, szőke hajával, ezer
színű köpenyében. Az evangelisták is, a szárnyas bika, a búza
kék szemű oroszlán, a csipkeszárnyú angyal, a pompázatos
tollakkal borított sas csupa Iínom színakkord. Az evangelisták
nevének betűi aranysárga mézeskalácsok virágzó ágakkal.

A komáromi templom belsejének dekorálása még nincsen
készen. Még sok művész találhat munkát, akár évtizedeken át
is, de a kezdet oly elsőrangú, oly művészi, hogyha hangadásá
hoz alkalmazkodik a folytatás, a további gazdagítás és díszítés,
akkor igazán csodájára járhatnak a komáromi templomnak
magyarok és külföldiek egyaránt. R. Szörédi Ilona.

ATM~ASZ DALCSEV: I M A
Nem is tudom s nem láttam, merre ment el

a sok-sok muló év fejem felett,
de addig még nem éltem óh Uristen,
ne hagyj rutul pusztulni engemet.

Ez összetett és csürtcsavart világból
vezess az áldott szimplaság felé,
hogy pénzemet boldog mosollyal szórjam
az első kérő kolduskéz elé.

Engedd, hogy minden tárgynak úgy örüljek,
mint ártatlan s alig serdült gyerek,
ki télidőn nyitott szájába gyüjti
az égből hulló első pelyheket.

Taníts meg, hogyegyszerűen beszéljek,
a néppel, mint az ártatlan gyerek ...
Nagy Istenem, taníts meg egyszer újra
úgy élni, mint a többi emberek.

Boiklie» Dimo fordítása.
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