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Szövetségünk lapját sokszor érte az a vád, 
hogy egy-egy új épület ismertetése mellett 
hiányzik az elemző, építészeti kritika. Ennek 
tudatában előre is elnézést kérek mindenkitől, 
akit illet, hogy az alábbi néhány sor is szabály
talan kritika lesz. Azaz nem próbálok minden
áron elemezni, hanem csak azta néhány gondo
latot elmondani, ami a hollóházi templom láto
gatása során eszembe jutott.

— Templom, ez az épületfajta inkább csak 
műemléki vonatkozásban szerepelt az utóbbi 
évek építészeti krónikájának lapjain. S hogy 
most mégis írhatunk róla, arról a tényről, 
hogy templom épült, ezt azzal az örömmel re
gisztrálom, amellyel életünk most folyó szaka
szában a változott légkört is illetni szeretném. 
Kerülni szeretnék minden hamis vagy túlzó 
beállítást, csupán arra a tényre kívánok rámu
tatni, hogy amikor a Hollóházi Porcelángyár 
bővítését a régi kis templom akadályozta, ak
kor illetékes szerveink a megoldáshoz nemcsak 
az akadály megszüntetését tekintették feladat
nak, hanem a helyzet reális felmérése alapján 
a megszüntetendő helyett új templom építését 
is. Mégegyszer: a tényekből — minden túlzó 
következtetést elkerülendő — csupán az ille
tékeseknek azt a megértését kívánom megálla
pítani, amely nem elvek feladását jelenti, ha
nem bölcsességre vall. A világ feltartóztathatat
lanul a szocializálódás útján halad, így van ez 
hazánkban is, és úgy érzem, e templom építése 
ennek a ténynek nem mond ellent, az emberi 
érzések megértése és a türelem további meg
értéshez, olyan békés légkörhöz vezet, amelyre 
szükségünk van.

— Hadd soroljam legjobb érzéseim közé azt 
az örömet, amelyet országunk bármely táján 
való utazásunk közepette érzünk. Hazánk tele 
van táji szépségekkel. Ötszáz kilométeres át
mérő mentén szelíd lankák, lapos, végtelenbe 
vesző rónák, méltóságteljes nagy folyón к a 
Duna, és cirádás kacskaringókat rajzoló kisebb 
folyóink, néhol a csak majdnem magas he
gyeink, falvaink és ízes városaink, külön cso
dánk a Balaton nyugodt és izgalmas szépségei

váltják egymást. Ha valaki Hollóházára utazik, 
sok ilyen táji örömben van része. S habár az 
út hosszú, mégsem fárasztó, mert engem, aki 
a Szerencs—Tokaj—Sárospatakig terjedő tá
jat és városokat ismerősként üdvözöltem, az 
utolsó szakasz kedves, nagyon emberi szép
ségű dombjai között futó út, a távolból kéklő 
hegyek háttere előtt mindvégig éberen tar
to tt, nem annyira izgalommal, mint friss, de
rűs változatosságával. Ennek az útnak a ritmu
sát nagy léptékben a sík- és dombvidék világa 
adja, kisebb ütemekben pedig hol a megmű
velt földek, hol pedig a kis és nagy települések 
emberi kéz nyomát magukon viselő sok-sok 
arca. A kutyaugatásnyira magányosan álló s 
előbb-utóbb teljesen eltűnő tanyák világát, a 
dombok hajlataiban meghúzódó kis faluk há
zacskáit, egy-egy magaslati pontra értő kézzel 
ültetett templomokat, a városokon áthaladva 
érintett új lakótelepek sok építészeti hibáról 
árulkodó, mégis a megállíthatatlan növekedést- 
szaporodást-építést hirdető épületeit hagyva 
magunk mögött, érkezünk el úticélunkhoz, a 
kedves, keskeny völgyben csendes életét élő 
Hollóházára. Oda, ahol a tegnap még kezet fog 
a mával, a régi üzem egy-két maradványa az új, 
friss egységek épületeivel, a régi falu néhány 
szép háza (belül szép tányérokkal a fehér me
szelt falakon), a kevésbé szép, de egészsége
sebb újakkal. (Miért nem lehet az új is szép?!) 
S közben megpillanthatjuk az üzem és falu kö
zött félúton, egy kis magaslaton, az erdővel 
koronázott dombok derekán elnyújtózó tisz
táson frissen, tisztán szembenéző kis templo
mot. Ha azt írnám, modern; idegennek érez- 
ném a kifejezést, azért írtam azt, hogy friss és 
tiszta, mint a friss meszelés, és derűs, mint az 
egyszerű ember. Kicsi, de mert magaslaton 
áll, nagynak hat. Ez az első benyomás, és ha a 
tájról sokat írtam, azért is tettem, mert úgy 
éreztem, hogy megérkezve sem éreztem 
semmi törést. Természetesen ült ez az épület, 
azzal a természetességgel, amit útközben egy- 
egy jól sikerült régebbi elődjénél magamban 
megdicsértem. A helykiválasztás döntő fon

tosságát szeretném e fejezet végére írni, mint 
építészeti mementót és mint egyik alapját a 
tájban történő építéskor szem előtt tartandók
nak, ha a múlt valamely elért eredményét ma 
is felhasználni és folytatni szeretnénk. (Ezt a 
mementót a balatoni hegyvidék hegylábainál 
húzódó alsó dombokra telepített, vizet vi
gyázó községek láncszemeire gondolva emlí
tem akkor, amikor félő, hogy a vízpartra le
húzódó települések lakói elveszthetik azt, 
amiért odautaznak: a víz, a vízpart és háttér 
együttes harmóniájából adódó természeti szép
séget és örömöket.)

— Jó volna tudni, hogy ez a templom valami 
olyat is belevitt ebbe a faluba, amely utat mu
tathat a régi szép népi építészeti formálást ma 
már aligha folytatható, de az egyszerű és tiszta, 
logikus gondolkodást, szerkesztést, mint tény
leges hagyományt folytató módszer megsze
rettetéséhez. S a templom rövid, de koránt
sem sima úton futó építési múltja erre nyújt is 
kis reményt. Elég it t  hivatkozni arra a ma már 
inkább büszke mutogatásra és eligazításra
— ha valaki az új templom után kérdez — , 
amely a kezdeti tiltakozást és elutasítást fel
váltotta. Helyes, értelmes és érzelmes gesz
tusnak érzem egy-egy, a régi templomból át
hozott darabnak, kőnek, képeknek idézet
szerű beépítését a templom testébe-terébe. 
(Milyen izgalmas is lehetne korszerű, egészsé
ges és olcsó, egyszerű, fehér, szép új házakat 
látni a manzárdos, „fácsnis”  vakolat-húzások
kal és -színezésekkel „díszített”  épületek he
lyett, bennük egyszerű, tömegmunkában ké
szült, de írástudók által tervezett okos és 
olcsó bútorokkal, közéjük egy-egy régi bútort 
is becsempészve, meg szép tányérokat a fala
kon, de mindezt úgy, hogy ezt a nép tényleg 
szeresse is és szívesen használja. Miért van az, 
hogy a most felnövő vidéki generáció a régit 
nem szereti még így sem, ebben a csak egy- 
egy darabot megőrző formában sem? Ilyen
formán ez a városi intellektus egy részének
— művészeknek stb. — hobbyja marad. De 
még örülni kell ennek is, mert legalább vala-
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kinél megmarad valami ebből a kincsből. Jó 
példa még a papiak épülete az előbb igényelt 
úton. A lakás és hivatal két külön, „fésűsen” 
álló épülete a közrezárt udvarral, fehérre me
szelt falaival, nyers és mázolt faszerkezeteinek 
váltásával talán talál követőre majd a faluban.)

— Ha nem is törekszem elemzésre, ennek 
tudatos elkerülése sem célom. Azonban nem 
vállalkozom módszerességre, hanem inkább né
hány kiragadott, de jellegzetes problémát pró
bálok megvizsgálni.

Érdekes problémának érzem a választott ke
mény, erősen geometrikus formálásmód szem- 
beállítását az enyhén hullámzó dombvonulat
tal, a fák rajzos koronáival, a füves rét apró 
Van Gogh-i vonalkáival megrajzolt bársonyo
san puha felületével. Ha eltekintenék a szer
kesztés egészétől, a külső tömeg, a belső tér
formálás és a választott szerkezet szemléleti 
egységétől és csak a külsőben jelentkező geo
metria harcát vizsgálnám a tájjal, az így nyert 
részeredmény is már igazolja a formálásmódot. 
Keményen, világosan, jól felismerhetően raj
zolódik bele a tájba a halmaz, amelynek tömör 
testű oldalai szemközti nézetben éles metszésű 
vonaljelekké alakulnak át, egy pontból indítva 
szilárd szerkesztésű háromszögeiket, egyre 
feljebb törve, hogy végül az erőfeszítés a leg
karcsúbb „toronyban”  szökjék a legmaga
sabbra. (Lehet, hogy lesznek, akik ebben az 
összetett, imádkozó két tenyér jelét is felis
merni vélik.) S hogy tudatos-e kompozíció
ban, vagy szerencsés felismerés eredménye 
— végül is mindegy, de sokat jelent — az a 
szép fa, amely a bejárati terasz előtt, mintegy 
a hátsó erdőből kiemelve és előrehozva, most 
már szinte olvasható leveleivel, azok dús rajzá
val újabb viszonylatot teremt az épület geo
metriájával s talán ennél mélyebb, tartalmi 
vonatkozást is.

Ez az említett geometria, a háromszögek 
tengelyei mind az égre törnek, s így a templom 
tartalmát egymást erősítő jelekkel fejezik ki.

A templom hasábokból és gúlákból, ezek 
héjaiból alakított tömege: halmaz. Racionális,

mert viszonylagosan nagy magassághoz kis 
kubatúra tartozik, s ezzel értelmet fejez ki. 
Ezek az elemek festői csoportot is alkotnak 
s ezzel óhatatlanul érzelmekről árulkodnak.

A szerkesztésmód — miközben az előbbi 
eredményeket produkálta — minden erőfeszí
tés nélkül hozott létre olyan teret, melyben 
a puritán egyszerűség (— ez fogja meg először 
a belépőt —) a benttartózkodás során egyre 
gazdagodik. Gazdagodik akkor, amikor az alig 
észrevehető alaprajzi vonal összetartását fe
dezzük fel — vagy inkább csak megsejtjük — : 
amikor a végpontban felállított oltár felett 
felerősödik a felülről láthatatlanul beeső és az 
erősebben törő ferde fehér falsíkokról vissza
verődő fény; amikor felfedezzük az egyszerűen 
„ácsolt”  padsorok aszimmetrikusan elhelye
zett rendjét, amint az visszafelesel az átellenes 
oldal konzol-kép-stációk és spot-lámpák so
rára; amikor visszafordulva, talán csak most 
fedezzük fel igazán a bejárat feletti karzat le
mezét, az oda felvezető lépcsőt gyámolító 
pillért, az öreg, időmarta, kőből faragott szen
teltvíz-tartó műves mesélő formáit.

A szerkesztésmód nemcsak geometriailag 
találta meg a tömeg és tér külön-külön ked
vező formálását, de olyan szerkezettel tette 
ezt, amely egy vastag (ha úgy tetszik, vékony) 
vasbetonlemez segítségével ugyanolyan egy
szerűen, érthetően és magától értetődően mu
tatja a tömeg és a belezárt tér teljes egybevá
góságát, amely egyben kielégíteni tudja azokat 
a megfelelően minimális hő- és hangszigetelési 
igényeket, amelyek ilyen kis térnél fellépnek. 
S milyen egyszerűen, köre, sallang és hibamen
tesen intézi el ez a lemez a rákent műanyaggal 
a vízszigetelést! (Legyen szabad megint elgon
dolkozni azon a koron, amikor a kő mint szer
kezeti anyag, egyedül hordta a terhet, hatá
rolta a teret, szigetelte az akkori igényeknek 
megfelelően a hőt, a hangot és a vizet és még 
faragni is kínálta magát, ha valakinek kedve 
volt még többet mesélni. E mellett a kép mel
lett szinte rossz érzés belegondolni mai szer
kezeteink rengeteg szendvics-rétegébe, az ezt

magyarázó metszetek bonyolultságába. Mi
lyen jó is volna újból rátalálni egy ilyen kor
szerű csodakőre.)

Mindez a faluban! Úgy gondolom, hogy ez az 
egy kézmozdulattal — de az azt megelőző 
hosszabb fejtöréssel — működő szerkesztés- 
mód azért legnagyobb erénye a tervnek, mert 
a faluban is megáll a lábán.

Csak és csupa jó minden? Se hiba, se kérdő
jel? Természetes, hogy van és embertelen 
volna, ha nem lenne. Igaz, ezek megítélése is 
éppúgy szubjektív, mint az erényeké. Úgy 
gondolom, vitatkozni lehetne:

— a sekrestye betonrácsainak értéke felett,
— a tervezett, de még el nem készült szí

nes üvegablak szükségessége felett,
— az esetleges színes üvegablak-mező és az 

abban billenő szárnyak bizarrsága felett,
— a „kajütablakok”  hatékonysága felett,
— a bejárati ajtó kézfogójának kommerciá

lis alakítása felett,
— a nyersbeton és műanyaggal, ill. mesze

léssel kezelt felületek egyes váltásai felett és 
azon a tényen, hogy a háromfajta felületkeze
lés elkerülhetetlenül szükséges volt-e, (be
vallom, hogy külön-külön mind a helyén van 
és mégis...),

— végül a felett a tény felett, hogy bizo
nyos nézetekből, messziről, nem tűnik ter
mészetesnek az, ahogy a tö r t lemezekből való 
kubusok a földre támaszkodnak (és szét
csúszni készülnek), vagy abból nőnek ki 
(közelről a körbefutó szellemes vízgyűjtő 
köves árok ezt az érzést nem táplálja),

— az előlépcsők durva kőből alakított fokai 
és pofafalainak odaillősége felett.

S bizonyára e sornak nincs is vége. Mások 
másokat szednének talán össze.

Mégis, ha gondolatban újból végigszaladok 
az úton és újból átengedem magam az első 
és további benyomásoknak, akkor ezeket 
érzem alapvetőbbnek, s a tettet, mely ezt az 
objektumot gondolati és érzelmi gazdagságá
ban létrehozta: igazinak, mainakésépítészinek.

S z r o g h  G y ö r g y
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A felvételeket Vidovics István készítette. A III. Magyar 
Építészeti Fényképpályázaton a „Hollóházi Templom”  
sorozat I. díjat nyert. A fényképpályázatot a Magyar 
Építőművészet 1968/4. szám 54—57. oldalain ismertet
tük. (Szerk.)

Bejárati részlet

Stációképek konzolsora

41


