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TEMPLOM A FALU SZÉLÉN
Jože Plečnik Szent Mihály templomáról

A templom Ljubljana mellett, Črna Vas nevű falu határá-
ban áll. Számomra a kirándulás legnagyobb élménye. 
Amikor először megláttam, izgatottság fogott el. Az épüle-
tet egyszerre lengte körül hétköznapiság és mély szak ralitás. 
A hegyvidéki, alpesi házak hangulata keveredett az itáliai 
campanilék és a Kárpátok fatemplomainak hangulatával.

A kétszintes épület az országúttal párhuzamosan áll, rá 
merőleges lépcső vezet a templomtérbe, ami egyébként 
valahol a lépcső aljában álló két oszlopnál kezdődik, az út 
mellett a szabadban. Az érkező a lépcsőn vonul, emelkedik 
a szentély felé. Nincs más út. Érkezésekor középkori arányú 
nyílásokkal tagolt harangfal alatt áll. A tekintélyes torony 
íves nyílásokkal, lebegő lépcsővel, súlyos párkányon ülő 
tetőfelépítménnyel tagolt. Alsó nagyobb íve a kapu, felső 
nagyobb íve a harangház.

Az egyszerű, lakóházszerű tömeget ez a két hangsúlyos 
elem billenti a szakralitás felé. Az épülettől kissé elhúzott, 
vertikális harangfal és a monumentális hatású, íves kőlép-
cső. Az, hogy a földszinten is van valami, mellékes. Az a 

plébános lakása. Az épület kőből, fából, téglából épült. A 
falak téglalap alakúra faragott, mégis durva kő, és nyersen 
maradó téglából készültek. Az egymás fölött lévő, sűrű 
osztásos ablakokat deszkabetétek fogják össze. Minden 
na gyon természetes. A belső tér fő tartóelemei beton osz-
lopok. Potosabban csatornacsövek, amit persze már nem 
vennék észre. Csak tudom. A híveknek olyannyira nem 
volt pénzük, hogy az építész beton csatornacső tartóosz-
lopokat és lépcsőkorlátoszlopokat állított be. A fedés a 
Plečnik épületeken gyakran megjelenő, viszonylag nagy 
méretű betoncserép. Az elemek a szokásostól nagyobb 
ívekkel tagoltak, így távolról erőteljesen függőleges osztá-
sú a tető, közelről pedig csipkézett az eresz. Ezáltal még 
részletgazdagabb a ház. A T alakú kompozíció tengelyében 
van a szentély. Amint belépünk, szembe találjuk magunkat 
az oltárral. A hívek két oldalon az érkezés tengelyével pár-
huzamosan tudnak leülni. Ez a tér befelé fordulásra kész-
tet. Kell ennél több egy liturgikus térben? A belsőben a fa 
dominál, amit a helybeliek adományoztak az építésre. A 
betonoszlopok melletti fa oszlopok úgy tesznek, mintha 
nehéz terhet hordanának. De nem kemény munkát végez-
nek, csak fontosat. Nem tartják, hanem tagolják a nyitott 

fedélszékű teret. Az oszlopokon festés, a fa elemeken fara-
gás és egyedi bútorok elevenítik meg a kézművesség letűnt 
világát. Az oltár, a belső lámpák szintén Plečnik tervei 
sze rint készültek. Mindez 1925 körül született papíron és 
1937–39 között a valóságban. Jože Plečnik ekkor már 
hatvanas évei második felében járt. Nem törődött az 
építészet áramlataival. Ahogy egész életében sem. Gyako-
rolta a hivatását legjobb tudása és kedvenc bécsi mondása 
szerint: „Tartsd a szád és szolgálj tovább!”. Szolgálta a 
helyieket, plébános unokaöccsét és a szakralitásról vallott 
nézetét belegyúrta a helyi anyagokba. Fába, kőbe, csator-
nacsőbe.

Borbás Péter

Szenben: a Szent Mihály templom az országút felől (Tóth Márton 
felvétele); ezen az oldalon, lent: templombelső (Papp Tamás felvéte-
le); jobbra: homlokzatrészletek (Borbás Péter felvételei). Az előző 
oldalpáron: Horváth Balázs felvételei
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