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ácsszerkezettel minden székállásban. 
A holland tervekből kimaradt a tég-
laboltozat és egyhéjú tető készült, 
ugyan akkor a fesztáv 17,10 méterre 
nőtt! Az általunk – Halmi Balázs 
statikus barátom közreműködésével 

– tervezett tetőszerkezet függesztővel 
egymást keresztező ferde dúcokkal, 
fogópárokkal egészült ki úgy, hogy a 
dúcok ferde folytatása képezze a felül-
világítók gerincének megtámasztását. 
A templom minden nyílászáróját át-
terveztem Kós gazdag formakincsé-
nek szellemében.

Az egykori Kós tervekről azt írja 
Anthony Gall: a terv alapvetően meg-
ismétli a korábbi kolozsvári reformá-
tus templomot (1912–13), a belső tér 
inkább a katolikus templomtérhez 
hasonlóan hosszanti lineáris tengely 
mentén szerveződik. Ezzel szemben 
az általunk tervezett templom lehe-
tővé tette a Úrasztala szinte központi 
elhelyezését. A szerkezethez szervesen 
kapcsolt hangvetőt terveztem, mely 
reményeim szerint még megépül.

A karzat aljára édesanyám, Dőry 
Ervinke képzőművészeti főiskolás 
diplomamunkájaként 1944-ben ké-
szített kazettás mennyezet tervét 
szándékoztam megvalósítani. A kü-
lönálló torony templom előtti elhe-
lyezkedésével lehetővé tette az erdélyi 
templomoknál megszokott – két pil-
léren nyugvó tetővel lefedett főbejá-
rati tornácot, ami helyet ad a lelkész 

búcsúkézfogásának. Ha nem valósult 
is meg minden a terveimből, a szép 
málnási, illetve bikszádi kövek, a fa-
lazott támok elké szültek, az ablakok 
nem székelykékek ugyan, de a formá-
juk terveim szerint alakult. A tetőfelül-
világítók nem valósultak meg, sajnos 
még áttervezett formában sem.

A templomszentelés első évfordu-
lóján Csiha Kálmán nyugalmazott 
püspök 1956-ot követő börtönéveit 
idézte fel prédikációjának példázatai-
ban. Krizbai Imre lelkész barátom 
észrevette, hogy ezalatt a karzaton 
kedves felesége, Irénke mellett húzód-
tam meg, s leszólított onnan, hogy a 
templom tervezőjeként szóljak az 
összegyűlt hívekhez. Én elcsukló 
hangon köszöntem meg, hogy a 2005-
ös népszavazást követően engem 
meghívtak Budapestről, s ott lehetek 
a Hazatérés Napján. Mondandómat 
a Kós idézettel zártam: Kőből, fából 
házat, igékből várat.

A tervezés és művezetés történe-
tének legszebb élménye volt, hogy 
Csiha Kálmán a beszédét követően 
együtt elköltött ebéd során azt mond-
ta, hogy a 46, püspöksége idején épült 
templom közül ez áll a szívéhez leg-
közelebb.

Köszönöm, hogy a Kós Károly 
Egyesülés tagjainak sorába fogadott, 
s nagy öröm, hogy Barót református 
templomának Kós Károly előtt tisz-
telgő tervével mutatkozhatok be.

Tisztelet Kós Károlynak

Ez volt a baróti templom minden 
tervlapjának felirata. A terv készítésé-
vel 1997-ben bízott meg Krizbai Imre, 
Barót református templomának lel-
késze. Fontos eseménye volt ez éle-
temnek, mivel Kós Károly életműve 
mindig meghatározó volt számomra. 
Megbízásom idején az általa 1927-ben 
tervezett (engedélyezési terv: 1929) 
templom és paplak helyén egy Deb-
reczeni László által áttervezett (egy-
szerűsített) torony állt és a régi, ima-
teremként használt paplak. Elkészül-
tek a Levien de Putter holland építész 
tervezte templom falai és tetőszerke-
zete. Az én megbízásom ennek a 
templomnak a befejezésére szólt, mi-
vel a tetőszerkezet nem bizonyult ál-
lékonynak.

Levien de Putterrel a Wekerle te-
lep főterére beszéltem meg a találko-
zót arra gondolva, hogy annak a 
helynek a szelleme (ahol 1999 óta élek), 
őt is megérinti majd. Így is történt! 
Teljesen egyetértettünk abban, hogy 
az ácsszerkezetének tervezésén túl, az 
én feladatom legyen, hogy Kós Károly 
egykori terveinek szellemében történ-
jen a további építés. Remélem, hogy 
az új terveken – szerény képességeim 
szerint – sikerült visszaidéznem az ő 
gondolatvilágát és szellemét.

A tetőszerkezet a Kós terveken 9,0 
métert hidal át, körülbelül 5 méteren-
ként téglaboltozattal, és kétrétegű 
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be mutatkozását olyan házzal folytat-
nánk, amelyik 5 éve épül, kisebb-na-
gyobb megszakításokkal. Most sincs 
kész, de tömege, jellege, funkciói így 
talán jobban érezhetők.

A Jó érzés háza Erdély gyergyói 
területének szélén, majdnem Csíkban, 
Marosfőn épül, egy csodálatos völgy-
ben, a Fekete Rez lábánál, ahol a 
Ma ros és az Olt ered. Már szerkezet-
készen állt az oktatási épület, mikor 
Nyeste Zoltán vízgépész barátom 
révén ránk talált ez a felemelő feladat. 
Ismét Erdélyben építhetünk!

Hogy a Jó érzés háza külső bejá-
rattal is rendelkezzen, ne csak az 
Oktatási Központon át legyen láto-
gatható, hozzá kellett vásárolni újabb 
területet. Így valósulhatott meg, hogy 
az Oktatási Központ tömegének fe-
lezését is elérve megépítettünk egy 

„dombot”, ráhúztunk a mögöttes rét-
ről, erdővel fedett hegyoldalból egy 
dombvonulatot a nagy ház oldalára. 
Az íves ragasztott fatartók zöldített, 
eloxált VM cinklemez fedése, az ívek 
két végén való lelépcsőzése igyekszik 
megteremteni az épített domb látsza-
tát, melyet csak a nyugati kiúszó me-
dence felé nyitottunk meg egy nagy 
faszerkezetű üvegfallal. A rokonság a 
Fekete Rez messzeségben lévő vonu-
lataival, a szomszédos nagy fenyők 
ágainak íve és házunk tetőszerkezet-
ének erre adott válasza olyan házat 
eredményez, amely nem szegül szem-
be a környező tájjal. 

A tanulmányterv készítésekor 
műleírásomat Wass Albert idézettel 
kezdtem: Aztán vannak megint házak, 
melyekben békesség és öröm tanyázik. 
Ha megpillant az ember valahol egy 
ilyen házat, egyszerre úgy érzi, mintha 
hazaérkezett volna. Otthonszaga van 
a füstnek, mely belőle fölszáll. Nevet az 
ablaka, s az ajtaja hívogat. Az ember 

érzi benne a békét és a meleget, mely 
mint egy láthatatlan napfény, beragyog 
mindent maga körül. Az ilyen ház előtt 
hamarabb olvad el a hó. Tavasztól őszig 
virágot terem előtte a rét. Az ilyen ház 
körül a fák barátságosan lehajolnak, és 
bemosolyognak az ablakon. Az ilyen 
ház jóvá szelídíti a benne lakó embert. 
Nyugalmassá, derűssé, bátorrá teszi. 
Aki építette, hosszú életű lesz, és még 
halálában is érzi a napsütötte fenyőtör
zsek illatát s az örömet, mely elfogta 
akkor, midőn a bokrétát először tette 
föl a tetejébe. 

A házra a bokréta már feltehető 
volna, hiszen elértük annak legmaga-
sabb pontját, de a befejezés még várat 
magára. Remélem, ezzel az írás sal is 
siettetni tudom. Tervezői műve zeté-
seink során magunk megvalósulni 
láttuk Wass Abert szavait: Ahogy lassan 
és nyugodalmasan emelkedtek a falak, 
a jószagú fenyőrönkök közé beépült va
lami a napsugár melegéből. A nyári 
égbolt kék tisztaságából. A virágillatból, 
ami ott lengett a fák alatt, mint egy 
láthatatlan fátyol. Beépült az örvös ga
lambok békés búgása, a rigófütty, ahogy 
átívelt a tisztás fölött reggel, a harmat 
hűvös párája s az a halk, zsongító suho
gás, amivel a fák beszélgetnek olykor, ha 
szellő oson át közöttük, halk mohapa
pucsban. (A funtinelli boszorkány) 

Megbízónk, Sándor Gábor elnök 
és a kivitelező csapat vezetője Balázs-
Bécsi József régi jó barátok. A kivite-
lezésen dolgozó csapat Csibi Attila, 
Imre bácsi, Ferenczi Dezső és a többi-
ek nagyszerűen végzik dolgukat, a 
ház lassan, de biztosan épül, és remé-
lem olyan légkört teremt majd magá-
ban és maga körül, mint a fenti idé-
zetben olvasható. A ház funkciója: 
wellnessközpont is ezt követeli. Az 
épület külső bejáratához fedeles lép-
cső-hidat terveztünk. Az utolsó öt év 
alatt az általam ismert, Maroson át-
vezető fedeles hidak mindegyike el-

tűnt, elvitte az áradó folyó vagy elkor-
hadt vagy eltüzelték a környező lakók. 
A fedeles hídlépcsőn a ház emeletére 
jutunk, innen, az előcsarnokból jutni 
az öltözőkön át az élménymedencék 
nagy csarnokába, tovább a szauna 
világba és hátra a hegy felé, ahol kül-
téri rönk-szauna is épül majd merülő 
medencével, pihenőtérrel. A ház föld-
szintjén működik majd a hidroterápia, 
orvosi rendelők, masszázs helyiségek 
és a természetgyógyászat. Az emeleti 
medencetérhez egy szinttel feljebb 
hullámos élű pihenőhíd tartozik, oda 
lépcső és látványlift viszi majd fel a 
pihenni szándékozókat. A medence-
térben sok növény elhelyezését tervez-
tük. Az ehhez szükséges felülvilágítók 
és üvegsávokat faszerkezettel készül-
tek, a meleg déli nap elől árnyékoló 
nagy tetőkiállással. A külső meden-
cébe a szomszédos ház tetőkertjéről 
in duló csúszda vezet majd. Elértük, 
hogy ez a kisméretű élménymedence 
a lehető legtöbb attrakcióval tudja 
szórakoztatni a fürdőzőket.

Építész munkatársaim Nagy 
Sándor és Révai Balázs voltak. A ter-
vezés során a legtöbb segítséget Her-
telendyné Bozó Mária statikus kollé-
gámtól, barátomtól kaptam, nem volt 
egyszerű a feladata. Az ő munkatársai 
Sáfár Attila és Pénzes Zoltán. A víz-
gépészetet Nyeste Zoltán tervezte, az 
épületgépészetet Földes László. A 
medencék burkolatát Fekete Roland 
biztosítja, a csúszdák tervezésében 
Takács Judit segített.

Hayde Tibor Ervin


