
FARKAS ATTILA

A hazai .,
szecesszio és a zebegényi templom

A SZAZADFORDULÖ MAGYAR ÉpITÉSZETE. Hazánkban 1896-tól 1925-ig, mínt
egy három évtizedet ölel fel a század eleji magyar építészetnek ai a korszaka,
amely szervesen hozzátartozott a Franciaországban Art nouveau-nak, Németor
szágban Jugendstilnek, Bécsben pedig Sezessionnak elnevezett művészeti törekvé
sekhez. Bár a köznyelv ezt a minden művészeti ágat érintő és csaknem az egész
kontinensre kiterjedő művészeti megújulast egyetlen átfogó szóval "szecesszió"-nak
szekta nevezni, a különböző terminusok mégis jelzik, hogy a szecesszió megjelenést
formája nagyon is változatos. Lyka Károly, mínt a Művészet című folyóirat szer
késztője már 1902-ben, a "Szecessziós stílus -. magyar stílus"-ról írt elemzésében
srétválasztja a szecesszíó általános és speciálls jegyeit, az utóbbiakban hangsúlyoz
va a sajátos nemzeti, népi hagyományokhoz kötött jellegeket: "Elsősorban megálla
pithatjuk. hogy szemtanúi vagyunk egy egyetemes, egész Európára kiterjedő új
művészeti törekvésnek, amely az összes kultúrállamokban lényegileg azonos. Min
denütt hadat üzentek az újítók az akadémikus doktrináknak, mindenütt felsza
haditják magukat a műtörténeti stílusoktól, s mindenütt egyéniségük szabad ki
fejlesztésére törekszenek. Másodszor megállapíthatjuk, hogy ez az egyetemes újí-

,tási törekvés egyes országokban nemzeti stílusnak ad létet. Azáltal, hogy a művé

szek felszabadulnak a rájuk nézve immár elavult stílusok formáitól, teljes SZ:l
badságban követhetik művészí egyéniségük impulzusait, s juttathatjáls érvényre
egyéni vérmérsékletűket, faji, nemzeti jellegüket. Ez a nemzeti vonás hol erőseb

ben, hol gyengébben bizonyos megkülönböztethető nemzeti ízt ad legkiválóbb rnű
veiknek."
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, Az építészetet elsősorban az ipari forradalom, a technika fejlődése és az új"
építési anyagok - a vas és vasbeton - megjelenése kényszerítette új utakra. A
belga építész, Henry van de Velde írja "Az új stílus"-ról: "A vasszerkezetek. hidak, '
pályaudvari és kiállítási csarnokok lapos íve feszül századunk fölé. Ez pedig a
modern ritmuslehetőségeit feltételezi, aminthogy az egyenes vonalak párhuzamos
sága a görög művészet ritmusát, a boltíves és csúcsíves szarkezetek pedig a ro
mán és a gótikus művészet ritmusát!" A városiasodás, illetve Ang.íában, Hollan
diában és Finnországban a családi házak építésének felfokozott igénye színtén új
lehetőségeket nyújtott az épületek újszerű, dekoratívabb felületképzéssel történő

kialakítására. A formai megújulás csakhamar a tömeg- és térképzés gyökeresebb
megújulásához vezetett. A népi és nemzeti építészeti hagyományok tervszerű ku
tatása és az eredményeknek az új építészetbe való átültetése a finn G. E. Saarin
nen és az angol J. Ruskin életművében mutatkozík meg legszemléletesebben. A
népies építészet irányzatának követői Ruskin kijelentésére hivatkoztak: "Ami iga
zán nagyot és megragadót művész létre hozott, magán viseli szülőhazája erős bé
lyegét" (Magyar -Iparművészet, 1908). A teljesség kedvéért nem érdektelen megje
gyeznünk, hogy bár a szecesszió kora és művészetí jelenségei nem mentesek a
belső ellentmondástól, a mozgalorn legkiválóbb képviselői és a művészeti irányzat
egésze a társadalmi haladás szemszögéből pozitíven értékelhetők. Kőrösfői-Kriesch

Aladár is erre céloz 1904-ben "Az angol praeraffaelitákról és Ruskinról" szóló
gondolatsorában : "Mi mindnyájan az ő tanítványai vagyunk, akár olvastuk csak
egy sorát is, akár nem. S az egész modern művészi mozgalomnak - ennek a ta
lán mégis növekvő lavinának - ő a megindítója... O volt az, aki az emberi
munka eltörölhetetlen értékét proklarná.ta akkoriban, midőn a gyáripar kezdett
Angliában az emberből is gépet csinálni, s az emberiséget részben haszontalan,
részben fölösleges produktumokkal elárasztani ... lVIorris volt az atyja, a megindí
tája a modern kor művészí törekvéseinek, amennyiben azok az iparművészetre vo
natkoznak. Tehát, hogy egy jó hazai szóval éljek - a szecesszíónak ... Igaz. a
név ,szecesszió' talán nincs szerencsésen választva, pedig csak a hagyományos
rossztól való elszakadást akarja jelenteni ..." (A művészet világítótorony, Bp"
(904).

A szecesszió hazai irányzatának társadalmi és történelmi összetevői a XIX.
századi magyar reformkorban és a kíegyezést követő, monarchia ellenes belső, szelle
mi ellenállásban gyökereznek, amely a relatív nemzeti függetlenséget maximálisan
igyekezett kihasználni. Köztudott az is, hogy a múlt század második felében Eu
rópa-szerte megfigyelhető érdeklődés a folklór, a népművészet és a népi hagyo
mányok iránt, új tudományágat hoz létre: a néprajzet. Ennek jegyében indul meg
hazánkban is a módszeres kutatómunka és az egyre céltudatosabb gyűjtés, re
gisztrálás (Ipolyi Arnold, Rómer Flóris stb.). A népi hagyományok úrraértékelésé
nek sajátos lendületet ad az 1896-os millenniumi év. Nem véletlen tehát. hogya
magyar szecesszió kezdete ehhez az időponthoz köthető. Az új művészeti törek
vés nemcsak a XIX, századi romantika ut6hullámainak és az önállótlanná vált
eklekticizmusnak áll ellen, hanem szembehelyezkedik a Bécsből importált konzum
szecesszióvaí is.

HUSZKA-LECHNER-LAJTA ÚN. "MAGY.4ROS SZECESSZIÓ"-JA. Huszka J'ó
zsef, Lechner Ödön és Lajta Béla teremtették meg azt a stílusirányzatot, melyet
némi éllel "tulipános magyar szecessziónak" szoktak nevezni. Huszka József [ő

leg a magyar etnográfiai és ornamentikai kutatások terén szerzett elévülhetetlen
érdemeket, míg Lajta Béla a keleti (perzsa, indiai, asszír, sumér) motívumok ta
nulmányozásában je.eskedett, és Lechnerrel együtt egy új, népies, dekoratív ha
tású építészeti stílus kialakításán fáradozott. Lechner 1906-ban így fogalmazta meg
törekvéseit: "A magyar nemzeti stílus igenis megvan a magyar népaél: mégpedig
határozottan, felismerhetően. A járatos szem hamar megtalálja jellegzetes vonásait.
Abban a szűk körben, ahol a nép az ő kis szükségleteit elégíti ki, bámulatosan,
kifejlődött és meghatóan konzerválódott e formanyelv mind a mai napig. Ne
künk ezt a magyar népstílust meg kell találnunk, mint valami népnyelvet ... Ki

-kell találnunk szabályait, bele kell mé.yednünk sajátos szellemébe, hogy majdan,
mint kultúremberek belevigyük e formák szellemét a mai kor nagyobb, fejlettebb,
sőt monurrrenrálís építő feladataiba". (A magyar formanyelv nem volt, hanem lesz,
1906). A "magyaros szecessztöra" Lechner Ödön rnunkássága nyomja rá bélye
gét. Alaprajz és tömegkíalakítás tekintetében alig szakad el a régi megoldásoktól,
de rendkívül színes az a formavilág, amely a magyarság eredetére utaló keleti-
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ornamensekkel gazdagítja a játékos vonalú falfelületeket, tet6szerkezeteket (Ipar
művészeti Múzeum, Postatakarékpénztár épülete, Földtani Intézet, Kőbányai Szerit
László templom, Kecskeméti városháza stb.). Lajta szerkezetíleg egységesebb, ösz
szefogottabb stílust teremt (Budapesti Vakok intézete, Szerétetház - ma Országos
Idegsebészeti Kutató Intézet -, Vas u.tcai iskola stb.).

A "MAGYAR NÉPIES ÉpITÉSZET" ES A "F'IATALOK CSOPORTJA". A másik
Irány, amely a szecesszíón belül, de stílarisan attól önál1óbb formában jelentke
zett: a "magyac népies építészet". A század e.ső évtizedében végzett építészek egy
kisebb csoportja "Fiatalok" néven, a nemzeti építészet gyökeres megújításat tűzte

ki céljául. Működésük kezdetén külföldön már elmúlóban volt a szecesszíó orna
mentikával túlterhelt, kissé öncélú formajátéka. Az építészet fejlődésénekdinamíká
jában a modern kezdeményezéseket megelőző, ún. praemodern fázisába jutett. A
"Fiatalok", érzékelve a vá.tozásokat, elsősorban az épület funkciójára vannak te
kintettel, tiszteletben tartva a szerkezeti elemek szerves összefüggéseit és arányait.
Mindezt a még élő népi, építkezési hagyományok átültetésével kívánják megoldani.
Ezért tanulmányozzák gondosan a népi építészetet, ellátogatnak a Dunántúlra, Er
délybe és a Felvidékre. Amíg Kodály és Bartók a népzene motívumait gyűjti, ők

a parasztházak. templomok formavilágát. szerkezeti részleteit vetik papírra. Czakó
Elemér 1905-ban a Magyar Iparművészet hasábjain így ír a "Fiatal építészek't-ről:
"Közös jellemvonásuk, hogy az iskolán kívül egy másik iskolát jártak, a népművé

szetét, amelyből azonban nem etnográfíát merítettek, hanem bizonyos nagyjelentő

ségű elveket. Mindnyájan járták az :országot, s mindannyian vissza-visszatértek a
kalotaszegi Kőrösfőre... Itt találkoztak és értették meg egymást mind a hatan:
Janszky és Tátray, Kozma és Kós, Györgyi és Mende. Szővetségí jegyül is hasz
náták a torony képét ... Mit képvisel hát tulajdonképpen a kőrösfői torony? Rö
viden: olyan eredeti alkotásokra vezető elveket és módszereket, melyeknél a súly
pent nem az utánozható formanyelven van, hanem az adott körülményekkel szá
moló találékonysáaon. A mí népünk építőkészsége szoros kapcsolatot tart nem
csak a rendeltetéssel, hanem a természettel is. Pédául Kalotaszegen vagy a szé
kelyeknél minden ház, minden templom úgyszólván bele van komnonálva a táj
képbe. Mintha csak úgy nőtt volna ki szervesen a földből, akár valami növény ...
A zebegényi temnlorn, az ó iskoláik, nógrádi kastélvuk, udvarházuk, művészházuk

rnind-mínd egy bizonyos helyre vannak tervezve. bizonyos körülményekhez."

Erről a megújulásról vall Kós Károly is Pál Balázshoz írt, 1962. december 21-én
keltezett levelében. A temesvári származású Kós Károlyt inkább irodalmi munkás
ságáról - regényeiről és drámáiról - ismeri a nagyközönség, holott mint építész.
a "Fiatalok" csoportjának egyik legjelesebb tagja volt, és sok kiemelkedő alkotása
(a budapesti Allatkert pavilonjai - Zrumeczky Dezsővel közösen tervezve; a Vá
resmajor utcai iskola - Györgyi Dénessel közösen tervezve; a Székely Nemzeti
Múzeum és a közkórház Sepsiszentgyőrgyön; a kolozsvári református templom stb.)
mellett a zebegényi templom tervezőjét is tiszteljük benne. Az építész-író így
emlékezik: "Jóhiszemű tévedés volt a zseniális Lechner Ödön annak idején .ma
gyar stílusnak' minősítctt és szinte az egész magyar közvéleményt, sőt az építé
szek többséget is hosszú ideig megtévesztő .mézeskalács szecessziója' is. Az én
véleményem szerint azonban nem ez volt az igazi, komoly magyar szecessz'ó,
hanem a Lechner-féle magyar stílusból kijózanodott közvetlen Lechner-tanítvá
nyoknak és a korban legfiatalabbakríak útkeresése. Ez a mozgalom századunk el
ső évtizedében a nyugati útkereső nagyrnesterek alkotó tevékenysége és tanulságai
nyomán, illetőleg a magyar építőhagyományok és a nép sajátos építőszemlélete

alaoján indult el á korszerű magyar építészet .szükségszerű, új tartalmi 'és formai
alakulásának keresésére ... Bizony, ez volt a magyar szecesszió, s úgy hiszem,
hogy ez mégsem zsákutca, hanem egy szükségszerű útépítés komoly, ígéretes ma
gyar kezdése. Ennek az új szemléletű alkotómunkának, az új út keresésének foly
tatását azonban a magyar sors sorozatos tragikus eseményei: az első világháború,
a háború utáni szegénységgel stb. akadályozták, gátolták, pusztították szinte-szinte
lehetetlenné tették. Egykori indítói pedig részben elhullottak, részben elszóród
tak ..." (Pál Balázs: Kós Károly. Akadémiai Kiadó, Bp., 1971.) A "Fiatalok" és
Kós Károly akkori lelkesedésére je'lemző·az a művészí hitvallás, melyet Kós a
zebegényi templom terveinek elkészítési évében,. t90S-ban írt: "Élni kell eközt a
nép közt, a lelkét kell megtalální, hogy bele tudjuk vinni a mi tudatos művésze

tünkbe azt, ami itt öntudatlanul, ösztönszerűen magyar... Bele kell fúrnunk a
lelkünket ebbe a földbe, amelyre építeni akarunk. Ami a vadmadárnak az ő szár-
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nya, ami a virágnak az ő illata, azzá kell lennie e föld, e nép szeretetének a mi
számunkra, magyar építészek számára ... Ezért akarom élni e gyönyörű magyar
nép életét, álmodni az ő álmait, ezért akarok úgy gondolkodni, mínt ő." (Koronghy
Lippich Elek: A művészetek és a stílus című cikkében, Magyar Iparművészet,

1908).
A "Fiatalok" csoportjában fel kell figyelnünk a zebegényi templom társterve

zőjére, Janszky Bélára is, aki 1939-ben írt tanulmányában ("A magyar formára
való törekvések kritikai megvilágításban") visszatekintve elemzi a csoport szere
pét : ".. . jellemző volt a népies írányra, hogy elsősorban a népnek nem teljesen
városias építési anyagait, mint a fát, és mint formát a meglehetősen magas te
tőzetet alkalmazta. A lechneri epigonok kacskaringós vakolat - vagy majolika 
attikáinak helyén a vizszintes fapárkány. a játékos körvonalú oromzatok helyén
pedig 'az egyszerű, egyenes vonalú oromzatok jelennek meg. A mozgalmas kontur
nyugtalanság helyére nagy nyugalom, egyszerűség lép, de gyakran túltengenek itt
ott a kötetlen, mondhatni funkcionális alaprajzok következményeként mindinkább
bonyolulttá váló tetőalakok." Janszky a tanulmányt általános értékeléssel fejezi be
és a csoport munkájáról, eredményeiről kissé rezignáltan nyilatkozik: "Ami a né
piesek csoportját illeti, mai szemmel tekintve, nierész kezdeményezésük, még in
kább szélmalomharcnak látszik az idő távlatából, mint a közvetlen Lechner-kö
vetőké. Akármilyen közel is álltak a néphez és a magyar stílushoz, az II fa
amelybe fejszejüket vágták. nagy és kemény fa volt. Noha vállalkozásuk kollektI~
jellege elvitathatatlan, a munka felülmúlta erejüket a városi társadalom átalakulása
nélkül, mely távol állt attól, hogy lelkében és ízlésében teljesen magvarra váljék,
vagy visszamagyarodjék ; valóban merész' kísérlet volt az övék, akik nem töreked
tek szalonképességre és nem akartak alkut kötni meggyőződésük rovására... A
népiesek csoportjának minden hibája eltörpü] a polgárság mulasztása mellett ..."
(A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, Bp., 1939.)

A ZEBEGÉNYI TEMPLOM. A magyar népies építészet első és tulajdonképpen
egyetlen katolikus temploma a Duna-kanyar legfestőibb táj egységéhez tartozó Ze
begényben épült. A főleg német ajkú, a XVIII. században ide telepített őslakos

ságból és a jobb módú nyaralókból álló kisközség a századfordulóban Nagymaros
plébániaszervezetéhez tartozott, mint leányegyház (filia). A falu csak 1926-ban
nyert önálló, teljes jogú plébániát. _

Az 1779. és az 1813. évi Canonica visitatióból ismert, hogy Zebegény régi je
lentéktelen külsejü, kisméretű és a hagyomány szerint az égyik domboldal mester
séges barlangjának felhasználásával épült templomocskáját 1852-ben javították ki,
és a szóban forgó új templom építését követően bontották le. A régi templom
már alkalmatlan volt a 6-700 főből álló katolikus hivőközösség igényeinek kielégí
tésére. Amint az a zebegényi plébánia Historia domus-ából kitűnik, az új templom
építésének leghűségesebb szorgalmazója, a község szülöttje, Koperniczky Ferenc
- előbb nagyölvedi plébános, majd pápai prelátus, pozsonyi prépost, szemínáríumí
r.ektor volt.

Koperniczky 1925-ben, a község "Iskolaszékéhez" írt levelében a templom
építés indokaira és a vállalkozás kezdeti nehézségeire emlékezik: "Tudom, hogy
a község lakói -nagyon mérsékelt anyagi viszonyok között mozogva, anyagi áldo
zatra nemigen képesek és ennek dacára már 1873. évben templomot akartak épí
teni éppen azon alkalomból, hogy első szentmisémet 1874. évben már ezen terv
be vett- új templomban végezhessem. Részben szülőföldieimnek ez a kíválóan
gyöngéd figyelme és hálás nagyrabecsülést kiváltó áldozatkészsége keltette fel
lelkemben azt a gondolatot, hogy Isten segítségével rajta leszek ezen templom
építési készségüknek meghálálására - mely nem az ő hibájukból hiúsult meg ...,
de még inkább abban, hogy az eddig csak filiálisképpen más anyaegyházhoz tar
tozó Zebegény önálló plébánost kapjon és így. ne érezzék hiányát a lelki igények
kielégítésének sem a templomban, sem az iskolában ... Nagyobb gondot okozott
azonban -a templom építése. Tíz krajcáros cédulákat nyomtattam és küldöttem az
ország legtöbb papneveldéjébe a növendékeknek, hogy a szünídókben ezeknek el
árusításával járuljanak hozzá a zebegényi új templom építéséhez" (Zebegényi
Plb. Irattár, Historia domus melléklete).

Koperniczky nem tér ki arra a számunkra nagyon fontos részletre, hogy a
templom építésére vonatkozóan két, egymást követő terv készült el. Vaszary Ko
los esztergomi érsekprímás (működött: 1891-1912) és Rajner Lajos segédpüspök,
általános helynök kormányzása alatt először Robitsek Ferenc nagymarosi plébános
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fordult az Érseki Főhatósághoz a templomépítés tárgyában: .,Isten segítségével
elérkezett az idő, hogy a zebegényi templom építése felől komolyan gondolkozva
a bevezető munkálatokat megtegyük ..., mílyen a templom telkének, tervrajzának
elkészítése illetve kíszemelése; esetleg megvétele stb: Hogy a felelősséggel járó
munkában magamra ne maradjak s lehetőleg segítve legyek, bizottságet kérnék
kinevezni, melynek feladata volna a plébánost a zebegényi templomépítés ügyében
telhetőleg támogatní" (Prímási levéltár, Cat. 29. 1508/1899). A plébános elnöklete
alatt, főleg a helyi lakosokból, Koperniczky Ferencből, valamint Czobor Béla ál
dozópap, egyetemi tanárból álló bízottságot a prímás megerősíti, és egyben elő

írja a plébánosnak, hogy "megfelelő telekről gondoskodjék, valamint terveket ké
szíttessen, melyek azonban előzőleg az egyházi főhatóságnak bemutatandók lesz
nek". Az iratokból kiderül, hogy az első terv elkészítésével - Czobor Béla egye
temi tanár ösztönzésére - Gyalus László műépítészt bízták meg, terveit Robitsek
már 1899. augusztus 17-én eljuttatta Esztergomba: "Van szerenesém Gyalus László
műépítész úrnak a létesítendő zebegényi templomra vonatkozó tervét felterjesz
teni, . aki kötelezte magát 16 ezer forinton a templomot felépíteni és belsőleg is
czéljainak megfelelően elkészíteni. A templom 500 hivő befogadására van tervez
ve, de úgy kontemplálva, hogy szükség esetén a templom megnagyobbítható .azaz.
kiépíthetó legyen." 1900. január 27-én a Főhatóság biztosítja a tervezőt, hogy ha a
költségvetés és a tervrajz kielégitő, azokat elfogadja. "Tekintve az, hogy az egész
építés házilag lesz eszközölve s aránylag olcsó pénzen (32 ezer korona) keresztül
vive, egyáltalában nem fog kífogásoltatni, hogy a munkálatok keresztülvitelével
Tek. Gyalus László műépítész úr bizassék meg" szabályszerű és jóváhagyott szer
ződés szerínt, amelyet a Főhatóság hagy jóvá (Pr. Lt. Cat. 29. 552/1900.).

A telekvásárlásra irányuló tárgyalások, a Koperniczky prelátus levelében em':'
lített széles körű gyűjtés és az építkezésnél felhasználá§ra kerülő kövek. kifej
tése megkezdődött. 1900. március 26-án az Érseki Főhatóság elfogadja a műszaki

iratokat: " ... olyannak találtam (uj. azokat), amelyek szerint az építkezés meg
kezdhető leszen... A munkálatok 28 ezer korona erejéig foganatosftassanak. Mí
vel azonban a szóban forgó czélra csak míntegy 24 ezer korona áll Nagyontiszte
lendőséged rendelkezésére, ... a belügyminisztérium engedélyét kieszközölve gyűj

tés tartható." A plébános központi segélykérésére - a továbbiakban - így. vála
szol az érsek: hogy "az építkezésre a rendelkezésemre álló alapból segítséget nyújt
sak, ki kell jelentenem, hogy ilyen alap egyáltalában nem létezik... Tehát ne
számítson semmiféle segítségre" (Pr. Lt. Cat. 29. 1:355/1900.). Úgy tűnik tehát, hogy
a kezdetben könnyelműen kalkuláló építész kivitelezési terveinek költségvetési ösz
szege tetemesen megemelkedett, és az anyagi gondjaival magára hagyott, kissé
tehetetlen plébános a kivitelezés megkezdését - a felszólítások ellenére - kés
leltette. A templom felépítése így néhány évet váratott magára - sorsszerűen l

Az új plébános - Portelki Tivadar --- 1907. április 10-én jelenti Főhatóságá
nak, hogyatemplomépítésre 32.000 korona áll rendelkezésére. Az újjáalakított
Templomépítő Bizottságból hiányzik Czobor Béla, helyette - az idevonatkozó
okmány szerint - a "nyaralók részéről" beválasztva ott találjuk Györgyi Dénes
rnűépítészt és Bartóky Józsefet, a Földművelési Minisztérium egyik titkárát. Az
előbbi a "Fiatalok" csoportjának illusztris tagja, az utóbbi, református vallása
ellenére, a Templomépítő Bizottság társelnöke és míndvégig a templomépítés ügyé
nek legaktívabb mozgatója, (Érdekességként kell megjegyeznünk, hogy Bartóky
József leánya volt B. Melinda, Szőnyi István festőművész második felesége.)

Bartókynak és Györgyinek köszönhető az a szerenesés fordulat, hogy a Gya
lus-terv helyett 1908. augusztus 4-én a két fiatal építész Kós (Kosch) Károly
és Janszky Béla vázlatait terjesztik a bizottság elé. Kós Károly néhány hónap
pal előbb fejezte be az óbudai református "paróchia és imaház" építését, és a
zebegényi templom terve is ennek a népies építészetnek szellemében fogant. A fel
vett jegyzőkönyv sejteni engedi, hogy az új, de főleg újszerű terv elfogadtatása
nem ment zökkenők nélkül. Györgyi Dénes - minden bizonnyal a "kedélyek
megnyugtatására" - némi köntörfalazással mutatta be a vázlatokat. Idézzük a
Jegyzőkönyv erre vonatkozó részét: "A Györgyi Dénes úr által bemutatott terv
vázlathoz szólt hozzá a főtiszt. elnök úr, a mélt. társelnök úr és Légrády János
jegyző, az eszmecsere eredményeképp Györgyi úr kijelenti, hogy a műépítész

urakkal együtt, alapul véve a jelen tervet, román stílben fogják tervezni a temp
lomot. Györgyi úr e kijelentését megnyugvással és bizalommal vette tudomásul a
bizottság. Végül Bartóky társelnök úr azt indítványozta: mondja ki a bizottság, -
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hogy a Forgács-féle telekre épít.... Készíttesse el a terveket, mutassa be a Ma
gyar Mérnök és Építész Egyesületnek folülbfrálásra, az egyházi hatóságnak pe
dig jóváhagyás czéljából, hogy a templom az idei ősz végén tető alatt legyen"
(Pr. Lt. Ca-t. 29»Ó 4944/1908.).

Minden bizonnyal az is nehézséget okozott, hogy a főtervező - Kós Károly
- református vallású volt. Ennek némi palástolására szelgálhatott az a megoldás.
hogy a zebegényi plébánia irattárában őrzött tervrajzokon Janszky Béla neve
szerepel elsőként, Kósé (Kosch aláírással) másodikként. Janszky csupán a torony
tervezésén hajtott végre némi módosítást. A gyakorlati nehézségeket .Bartóky ki
tűnő érzékkel oldotta meg: a Magyar Mérnök és Építész Egyesület ajánló bírá
latát az Érseki Főhatóság természetesen elfogadta, s a terveket jóváhagyta. Álla
mi támogatásból nagy összegű segélyeket szerzett: így a Földművelési Míniszté-

- riurntól 8.000 koronát, a Valás- és Közoktatási Minisztériumtól 7.000 koronát
(Pr. Lt. Cat. 29. 5857/1908 és 8225/1908 ill. 6270/1908.) .•Ianszky és Kós 1908. szep
tember 10-én nyújtották be "A Zebegény községben építendő róm. kath. templom
előirányzatos költségvetését" 41.81H korona végösszeggel. A kivitelezési munka
szerződést ifj. Melczer Károly budapesti építőmester írta alá és a Főhatóság 1908.
szeptember 29-ép hagyta jóvá (Pl. Irt. Zeb.). Közben - F'iesvl Káro'y kőzségí

bíró "Bizonyítvány"-a szerint - a templom alankövének ünnepélyes letétele szep
tember 12-én megtörtént, sőt "szeptember 8 óta a földmunka napról napra már
rendesen folyik, szóval az építés megkezdődött" (Pl. Irt. Zeb.).

A munkálatokat főleg Janszky el.enőrzt és a két tervező énítész előírásai

szerint a vízmentesítés és az építkezés jó ütemben halad. Az 1909. szeptember
5-.én megtartott bizottsági gyűlésen "a bizottság felkéri az elnöklő plébános urat,
hogy az új templom műszakí felülvizsgálása és hatósági bejárása czéljából a já
rási fősz.bíró úrnál a lépéseket megtegye. egyben felkéri Janszki Béla műénítész

urat, hogy a végelszámolást átnézni és hitelesíteni szíveskedjék" (Pl. Irt. Zeb.).
A felépült templom ünnepélyes megáldására 1910. július 31-én került sor, amit

a község kérésére és a Főhatóság engedélye alapján Koperriiczky Ferenc végzett.
Melczer Károly 1910. április 5-én kelt levelében jelzi, hogy az "építész urak ál
tal helyesbített végelszámolás teljes összege: 48.383 korona 22 krajcár" (Pl. Irt.
Zeb.L: A templom belső felszerelése már lassabb ütemben történt.

A berendezési tárgyak terveit Kós Károlynak kellett elkészítenie. Valószínű

leg takarékossági szempontok és az idő rövidsége miatt, Bartóky segítséget kért
a főoltár-iigyében. Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola 1909. július l-én
jelezte, hogy az illetékes minisztérium engedé.ye alapján hajlandó átadni egy
"az intézet műhelyében készült gótikus, festett faoltárt" (Pl. Irt. Zeb.). A temp
lom stílusától idegen oltár átvételére azonban nem került sor. 1910. július 18-án
!J.Z Országos Iparművészeti Társulat "Kivitelezésre melegen ajánlja" a tervező ál
tal benyújtott tervet, amely némi módosítással el is készül. Ugyancsak Kós tervez
te a Iagerendákból összei.lesztett, nemesen egyszerű szószéket és a Iapadokat. A
keresztelőkút Györgyi Dénes műve. A templom további felszerelésére Porteleki
plébános a királyi kabinetirodától 200 korona segélyt kapott 1911-ben (Pr. Lt. Cat.
29. 2707/1911.).

Ha összehasonlítjuk a templom terveit a kivitelezett épülettel, észrevesszük,
hogy az bizonyos vonatkozásokban módosult. A Magyar Iparművészet 19Ofl-ban
közí a tervezett zebegényi templom látrajzát. A kivitelezésben :t középtenaelvtől

számított jobb- és baloldal (az összes architektónikus elemekkel) felcserélődött.

Kétségtelen, hogy az épület ebben a megoldásban szerencsésebben simul bele
környezetébe. A rajzon a nyílások inkább csúcsívesek, a megvalósulásban fél
körívesek. A zebegényi plébánia irattárában őrzött, vászonra festett tervrajzok
közül figyelmet érdemel a homlokzati rajz. Ez több olyan dekoratív elemet tar
talmaz, amely a kivitelezésénél - sajnálatosan - elmaradt. Így a kaput az ötös ab
laksorral és az oromzattal összekötő kereszt alakú díszítő-elem is.

Szólnunk kell még a templom belső Iestéséről. Az épület belső tér-megoldását
kitűnőerr emeli ki az önálló értékkel rendelkező képsorozat : Kőröstőí-Krresch Ala
dártól. Az Iparművészeti Főiskola tanára az 1902-ben alapított Gödöllői Művész

telep egyik legmarkánsabb egyénisége. 1905-ban készítette el a Zeneművészeti

Főiskola első erne.etí nagyméretű freskóját, majd 1914 tavaszától őszéig dolgo
zott a zebegényi templomban. Valószínűleg a templomépítő bizottság és az utókor
számára készült az a "Tájékoztató", melyet a zebegényi plébánia Historia GO
mus-ában ő!'Íznek, s amely méltatja a jónevű szecessziós festőművész alkotását.
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Ebből idézünk még néhány jellemző részletet: "A múlt század a naturalísta-imp
resszionisztíkus világnézettel kapcsolatban nemigen kedvezett a monumentális
Celadatok felvetésének. Igen gyakran csak a kulső csillogás, a tetszetős megjelenés,
u pillanatnyi gyönyör, az impotens l'art pour l'art gyerekes játéka, tehát múvészi
tiszavirágok adták a munkák- belső tartaimát ... A templomok rendesen .csak szo
bal'estői kiképzést nyertek. Ha pedig itt-ott akadt freskószerű figurális kivánalom,
vérbeli művészernber ritkán juthatott hozzá, mert kontár. templomfestők nagyob
bára barokk utánzatokkal elégítették ki a nem nagy igényű vallásos közönséget.
A művészí felfogás azonban lassan megváltozott ... A művészet, mint a lelki moz
galmák kompasza, már évek óta kilengett a naturalista felfogás irányából s az
ideális tartalom és a nagyvonalú felfogás felé billent. Ennek az iránynak egyik
képviselője Kőrösfői-Kriesch Aladár, a jeles festőrnűvész-tanár. A zebegényi temp
Iornban a monumentális, a régí mozaikművészetnek nagystílűségét revelá.é, gran
diózusan dekoráló templomfestészeti elv érvényesül... A dekoratív falfestészet
képalapja a freskótechnika: a markáns vonalak s a nagy színfoltok művészete...
A templom Nagy Konstantin diadalának 1600 éves érfordulójára festettetett ki s
ez adta a művészí ábrázolás gondolati tartalmát. Az egésznek alapgondolata a
szerit Kereszt diadala és felmagasztalása ... E munka Kőrösfői-Kriesch tanár cso
dálatos tanítómestert műve, amelyet vezetése alatt Leszkovszky György tanár
segéd és az iparművészeti iskola növendékei: Diósy Antal, Fábry Dezső, Gáspár
Mór, Klosius Káro.y és Schindler Valér végeztek. Technikailag didaktikai okok
ból az volt a törekvés, hogy minél több festői eljárást alkalmazzanak. így az
alárendeltebb ornamentális részeket egyszerű enyves festékkel, a fontosabb or
namenseket, a templom legnagyobb részét, a már sokkal nemesebb és tartósabb
kasein festékkel, a hat figurális képet friss vakolatra igazi freskótechnikával, vé
gül a külső bejárást, amely az idő viszontagságainak leginkább van kitéve, sgrafít
tóval festették ki."

A zebegényi templom a század elejei magyar építőművészet egyik legérettebb
alkotása. Talán mementó is az utókor számára: a stílusok, stílusjegyek egyetemes
sodrásán belül soha sem szabad megfeledkeznünk arról, ami sajátos érték. Mai
építészetünknek is arra kellene törekednie, hogy gyorsan változó város- és falu
képeink - a modern technika és architektúra Ielhasznáásával ~ megőrizzék sa
játosan magvar. nemzeti vonásukat. Kölcsey szavait kissé megváltoztatva úgy is
mondhatnánk: művészi "nyelvében él a nemzet".

Boz6KY MARIA

GULÁCSY LAJOS
(1882-1932)

"Hiszen reám nem az idó - a káprázat hatott"
(Gulácsy)

Fernand Kbnopff, a Gulácsynál huszonnégy évvel idősebb szimbolista belga
festő alkotása, bronz-szárnyakkal ékesített, elefántcsont maszk (1897), Gulácsy
megdicsőülése lehetne: a tekintet fennkölten messzeréved, homlokán csillog az
apró turkizekkel megtűzdelt borostyánkoszorú. Valaki, aki megpihent az élettől

s megtartotta annak annyira kedvelt ékes, csillogó, nyugtalanító jegyeit.
Társakat keresnénk Gulácsynak, saját korából s a megelőzőből. és sűrű at

mosztérara bukkanunk. Megvonva a szimbolizrnus, praeraffae.ízmus, szecesszió
határtalan határait, azt mondhatnánk, hogy mindez a stílusbeli törekvés már nem
is stílus, hanem atmoszféra. Kiút keresése az unott, mindennapi életből, melyben
mindenkí mindent elérhetett vagy elért. Almodozással, révedezéssel, képzelgések
kel teli megköze.ítése a lényegnek, de nem ám úgy, ahogya mai kor egyszerre
csak asztalra teszi az eredményt, s az útjelző művek tisztán mutatják a nagy kép
letek, fizikai s szellemi törvények boncolgatása nyomán járó, monoton utat is
vállaló behatolást a titkokba. Nem így a szecesszió. Az atmoszféra érzékeny,
képzeletbeli bonyodalmakkal telítődik, visszaálmodja magát a múltba s azt hiszi,
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