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Uj erdélyi magyar 
templomok felé

...Kós Károly valóság ismerete és a z a meggyőződése, 
hogy az ember nem változik és nem felejt olyan könnyen, 
mint sokan gondolták, ma új fényt kap és új dimenziók 
teremtődnek. Régebben felejthetetlen történelemnek,most 
pedig konkrét jövőlehetőségnek látom Kós Károlyt, annak 
ellenére, hogy nem kívánom a másolását és így egy újabb 
historizmus létrehozását. Annál inkább a lényegi feldol
gozást és továbbvitelt...

Kisméretű iskolát, parókiát, hitelszövetkezetet, gazda
kört és több kultúrházat is tervezett, s ma minden téma új 
életre kelhet, és helyi erőből valósítható meg. De folytat
hatnék a gazdasági épületekkel is, amelyek a házLáji kis 
gazdaságok legjobb tapasztalatait összegezik.

Kós Károly karakteres, világos és jellegzetes rajzai az 
Erdélyt járó és lakó embernek otthonosak és mégis fej
lesztettek. A hagyományos tömeghatás és kialakulás 
pontos magyarázatát kapjuk terjedelmes tanulmányában, 
amely A székely népi építészet címmel jelent meg 1944- 
ben. A  Falusi építészet című (1946) munkával is a pa
rasztságnak kíván konkrét segítséget nyújtani, s ha min
dezt értelmesen elővesszük, ma is segítség lesz.

Kós Károly mégis urbánus építészként tisztelt, de azt 
még nem állapították meg, hogy városi családi házai a 
népi építészetből eredeztethetők. Ezek a házak elsősorban 
önálló telkekre épültek, ezt a témát szerette leginkább, és 
elsősorban ilyen tervei valósultak meg. Nem zárta ki a 
társasházak szükségességét sem, mert látta az urbanizáció 
menetét és az ebből következő szükségleteket. A meg
valósítást viszont az egyén energiájának konkrét bevo
násában látta. Elképzelése 1957-ben az állami kölcsön, 
szervezett állami és fokozott egyéni munkavégzés. Ma is 
meggondolandó, mert sokan tennék, ha az állam támo
gatná őket.

A városi családi házaknál maradva jegyzem meg, hogy 
Kós munkásságának egyik kihasználatlan érteke a mély 
fedett veranda alkalmazása, megoldás, amit igen kevés 
építész fedezett fel magának, holott a veranda az esős 
Erdélyben a lakás hasznos kiegészítője, hat-nyolc hóna
pon át használható és egy olyan sajátosság, amelynek 
csak nálunk van értelme. Megjegyzendő, hogy a keskeny 
balkonok szinte használhatatlanok. Ila  nincs egy körülül- 
helő asztalkának hely, akkor a felhasználás egyéni cs nem 
családi. Ez utóbbi közösség „fóruma" a körülülhető asz
tal, s ennek lehetősége a verandán is meg kell hogy 
legyen. Ezért olyan otthonosak Kós Károly lakóházai. 
Családoknak szólnak, és a külső megjelenésnek is válto
zatosságot biztosítanak. A külső és a belső tér átmeneté

nek kezelése, építészeti kifejeződése előnyösen valósít
ható meg, kihasználva az adódó fény- és árnyékhatásokat. 
(Külön méreg, amikor egy ilyen verandát beüvegeznek, 
és a családi „fórum" raktárrá válik, mert élni nem lehet 
benne.)

Utolsó bekezdésnek maradt talán a leglényegesebb 
téma, a magyar templom kérdése. Örömmel állapítható 
meg, hogy már ilyen találkozó is voll, hogy milyen legyen 
az erdélyi református templom (14 építész jelentkezett 
terveivel).

Szinte mindenki Kós Károly hatása alatt kezd munká
hoz, és ez természetes. Maradék építészeink nemes fela
dat előtt állnak, azok lehetnek, akik,és úgy igyekezhetnek 
egyéniségük kifejezésére, hogy az hagyományos is le
gyen.

Elég rég nem hangsúlyozhattuk, hogy Kós Károly 28 
templomot tervezett, még azt sem, hogy román templo
mot is hatot (görögkeletit és görög katolikust is). Jó részük 
felépült, és a fejérdi görög katolikus izgalmas ötvözete a 
görögkereszt alaprajzú és centrális lerű, valamint a kato
likus kereszt alaprajzú hosszhajós megoldásnak. Litur
gia, hagyomány és építészeti gondolat szoros kapcsolata 
ez kőbe ültetve...

Kis lélekszámú gyülekezetek részére öt típustervet 
készített (a típusterv önmagában nem elítélendő), ezek 
közül hármat ismerek, s megállapítható, hogy elméleti 
megállapítása, miszerint az erdélyi építészeti karaktert a 
középkor művészete határozza meg, itt híven tükröződik. 
Mégis saját korában tervezett, összetéveszthetetlenül,.,

Nem kívánok „munkavállalást" lenni, de biztos, hogy 
az alkotó viták és a kultikus építkezések elindulása új 
erdélyi magyar építészetet is teremt Erdély igazi színének 
bemutatására.

(A KORUNK c. kolozsvári folyóirat 1990/3. számában 
tette közzé az 1983-as Kós-centenáriumra előkészített, de 
akkor nem engedélyezett cikkeket. Az ezeket kiegészítő 
újabb írások közül választottuk Balogh Ferenc, kolozs
vári építészmérnök írásának néhány részletét.)

Kás Károly: Egeres-- Ferencbányai 
református templom terve 1956.

64



1956 Budapest

1990 Berhn.Trianon A határok ..spiritualizálódása.


