
Berta Erzsébet

KŐSZEGHY ATTILA SZENT CSALÁD TEMPLOMÁRÓL

I. A reflexió szólama
Mit jelent az, hogy szakrális építészet?

1989 után látványosan megnőtt a magyar társadalom val
lásos aktivitása. Lehetett ez ideológiai szemléletváltás de
monstrálása, vagy az egzisztenciális oltalmazottság politikai 
kiszolgáltatottság következtében felfokozott szükséglete és 
reménye, de lehetett az elnyomott vagy elfelejtett homo reli- 
giosus feltörése, vagy akár a „szürracionalizmus” kordivat
jának követése, sőt csak egyszerű ideológiai szélhámosság. 
Ez a teista és „ateista vallásosság” tüneteit egyformán mutató 
szakrális hullám azáltal is lendületet kapott, hogy ’89 után a 
magyar állam maga is számot tartott az egyházak legitimáló 
elismerésére, A helyzet paradoxona az, hogy ez a sokféle 
forrásból táplálkozó új vallásosság a politikai kényszerek 
következtében kontraszelektált, válságban lévő, és a modem 
élet jelenségei által is új „reformációk” megkerülhetetlen 
szüksége elé állított egyházakat talált, sót -  ami ennél is 
súlyosabb -  egyházat korszerű teológia nélkül.

Mégis: a politikai legitimáció eszközeként, s a szociá
lis, morális és emocionális szegénység és proletarizáló- 
dottság kezelőjeként újra társadalmi szerephez juttatott 
egyházak -  a teológiai eszme korszerűsége nem került 
mérlegelésre -  lehetőségei kaptak az intézményi „restaurá
cióra”. Ennek vetülete az építészetben a klerikális építke
zés régen nem tapasztalt fellendülése. De vajon a klerikális 
építészet egyúttal szakrális építészet-e? A restauráció na- 
gyonis világi célján túl alkalom-e a templom építése az 
oly kívánatos új teologikum megépítésére is? S partner e 
ehhez a szakma? Az építész számára jelent-e szemléleti 
kihívást, netán metafizikai megszólítottságot is az egyházi 
megrendelés, vagy csak az oly kívánatos „nagyberuhá
zást", mely jobb esetben is a liturgikus tevékenységek és 
funkciók kanonikus, szakszerű és esztétikus kiszolgálását, 
tehát a mérnöki feladatot jelenti? De egyáltalán: szüksé
ges-e a hit az építészeti szakraiitás létrehozásához? A hir
detetten antiklerikális Le Corbusier Ronchamp-i kápolnája 
azt mondja, nem. A buzgón vallásos Gaudí S agrada F am i- 
lia-ia azt mondja, igen.

Egyedül a művészi zsenialitáson múlna a szakrális di
menzió létrejötte is? $ elérhető az építészeti tér- és tömeg
formának, a méreteknek, anyagoknak és arányoknak 
olyan kombinációja, amelyik -  függetlenül az építész hité
től, a liturgikus hagyomány érvényességétől, sőt még az 
épület funkciójától és használatától is -  mintegy önmaga 
által, su i gen ezis  szakrális? Ha így volna, az nem jelentene 
kevesebbet, mint hogy létezik olyan építészeti minőség, 
amelyik a vallásos eszméken és ikonográfiái konvenció
kon túl (vagy akár azok ellenében) fel tudja szabadítani a 
numinuozitás antropológiai tapasztalatát, s szekularizált 
világunk pszeudomitikus hatásaival szemben vissza tudja 
vinni a szakralitást -  hogy ne mondjuk, Istent -  a világba 
és -  h orrib ile d ictu  -  a vallásba.

Sok templom épül ma Magyarországon. A szerves ma
gyar építészet gyakorlatában pedig szinte a legfontosabb 
közösségi épülettípus a szakrális építmény. De milyen 
szakra litással?

Létezik-e és van-e a szervességhez, annak építészeti 
és kulturális eszméihez kapcsolódó teológiai gondolat, 
vagy abból fakadó új teológiai lehetőség? S részt tud-e 
venni ez az építészet -  épp az architektúra antropologikus 
adottságainál fogva — abban a folyamatban, amit C. G. 
Jung így aposztrofál: a  keresztén ységn ek szükségképpen  
újra elö lrő l kell kezd őd n ie; ... m ert a  vallás nem  teológ iai 
speku láció, han em  sa já t lelkü n k m egtapasztalása ...

13. Az anekdota szólam a
Várjuk csak meg, mit álm odik/

Az 1997-98-as év a Szent Család templom építésének 
éve volt a debreceni Tócóskertben. A kietlen térség, ahol 
egy nonstop üzletté avanzsált építkezési barakk s néhány 
szeméttároló árválkodott, ez alatt az év alatt változott át 
kerített hellyé, amelyen különös épülettünemény nyújtóz
kodik, s mint rejtélyes szfinx, önmagát kínálja rejtvényül. 
Mindenkinek szemébe tűnik, és mindenkinek mást mutat, 
s -  mint aféle tükör -  mindenkinek önmagát. Kinek birka- 
csárdát, kinek színházat, kinek varázslót, kinek cukrász-
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dát. Kupolája hógolyó és pattanás, kapuzata pávától] és 
fonoitkalács, mosdótereit határoló gömbfelülete sziliko- 
nos cici vagy bucikenyér -  kinek-kinek saját képére és 
hasonlatosságára. Egyesek szerint a szentély-relief Krisztu
sa barett sapkát visel, s a srácok szerint a vonalak körülötte 
azt jelzik, hogy úgy be van indulva, mintha belevezették 
volna a 2000 Wattot. Az ajtókon az a hasíték meg ott., ni, -  
a pina! -  mondja a gyermek ráismerő örömével a kőmű- 
ves-Kiss Laci. Sok itt a huncutság -  tódítják a többiek is 
huncutkodva. -  Templomról alig esik szó, hisz az más; -  
ez itt egy barlang. (Menjünk be a kísbarlangba, mondja 
négyéves keresztfiam is, ha mise közben egyszerre csak 
parancsoló a szükség.)

Ezernyi névvel körözünk az épület körül, hogy a név
vel térhez és időhöz kössük, hogy fixáljuk tünékeny di
menzióit. És ezernyi érzéssel. -  Felháborodunk rajta (még 
tűzzel is fenyegették az indulatosabb lakosok) és neve
tünk rajta (szen teltú ztartó? -  olyan  ez, m int a  könyökcső), 
szelídítjük ismeretlen részleteit (az építőfiúk felhocskének 
nevezték el hullámzó általait, még pillangót is rajzoltak 
rá; Laci pedig saját bajszát is megmintázta a vakolatból a 
számára ismeretlen Márián -  no, igen. a művész önarcké
pe!). De csak nem hagy nyugtot nekünk. Még azt se tud
juk, szép-e egyáltalán! (Bár van, aki nem kételkedik. A 
műköves Béna Márton például -  na, itt fo g  eskü dn i a z  
én  lán yom ! -  mondja gusztálva, ahogy átmegy az impo
záns kapuív alatt.)

S az építés is mi volt?! -  A munkások meg a kivitelező 
Attila is azt mondja ugyan, hogy mindegy az, hogy temp

lomot vagy mást építenek, -  betonozni itt is, ott is kell, 
zsaluzni is, árkolni is. Meg templomba se jártak azelőtt. 
(M ondd m ár.; mit fo g n a k  üt c s in á ln i? -kérdeznek engem 
is bizalmas titkolózással -  m i a z  a  sekrestye vagy m id

De aztán -  ahogy mondják -  csak más lett ez az épít
kezés: mint egy nagy bevetés. Attrakció. Érdekessé tette 
őket ez a monstrum. Mindig volt nézőjük. Figyelték, 
ahogy egyensúlyoznak az óriás kereszttel a 17 méteres 
magasságban, ahogy, mint az artisták, kötélhágcsón köz
lekednek a hullámzó tetőn, ahogy' ráeresztik a falakra a 
fatartók hatalmas póklábait. Mindig fotózott valaki (nem 
is tudták, hogy egy közönséges zsaluzatot, vasalást vagy 
csőhálózatot is meg lehet csodálni), mindig jött valaki (ele
gáns urak idegen nyelveken dicsérték munkájukat). 
Mondja is Laci az utolsó napon rezignáltam -  ez tán  P estre 
m együnk, d e  ott m ár nem  leszü n k érdekesek.

De az igazi attrakció az a tervező volt, és az igazi 
erőpróba. Mert ha otthon studírozták a régi iskolafüzete
ket, elobb-utóbb csak ki tudták számítani ezeket a so- 
semvolt íveket, de a tervezőt, azt soha. Amit raktak délig, 
lebontatta velük estére, amit raktak estig, lebontatta velük 
reggelre. -  Pedig m in den t elkövettünk, hogy a  h a jiás p on t 
olyan  legyen , m int ott szem közt, oszt, p on t azért kellett 
e lb o n ta n i-méltatlankodik a fiatal segéd. -  Nem szeretjük, 
m ert olyan  v a r iá lá s !-  Jóska bácsi (Nagy József, a fővál
lalkozó) a sokattapasztaltak bölcsességével oldja meg a 
problémát: -  V árjatok csak, n e fo g ja to k  m ég h oz zá ! Vár
ju k  meg, h oln apra mit á lm od ik! -  Olyan lett aztán ez a 
mondat az építők között, mint cinkosok között a jelbe-
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szed. Ha kérdeztem, hogy folytatódik ez vagy az a részlet, 
csak azt felelték: -  a z  attól fü g g , a  terv ező m ajd  m it á lm o
dik. Ha meg közeledni látták -  N oA tus, mit álm odtál?  -  
incselkedtek vele. Vannak, akik szerint ez a tervező maga 
se Tudja, mit akar. Vannak, akik szerint nagyon érti a dolgát 
(h o z z á  képest m i itt csa k  g á ly áz ók  vagyunk!). És ő maga 
is, van, amikor mindent rábíz a mesterekre (egy lécdarab
bal húz csak egy gyors skiccet a porba) és az egekig dicséri 
őket ( Szim a G yurka n élkü l sem m i nem  len n e eb b ő l a  
tem plom bólf), máskor meg kibontat egy egész ablakívet, 
felszedeti az egész lépcsőt, saját kézzel veri le a karzatot 
néhény centis eltérés miatt -  kíméletlenül {N em  tudom , 
h án y  szem e van  en n ek, hogy  m in d en t észrevesz?!). A 
fiatalabbak oda is vágják a kalapácsot -  csin á ld  te, h a  így 
nem  jó !  -  vagy kakaskodnak -  m ost m ár csa k  a z ér í se  
hagyjuk, hogy olyat találjon  ki, am it m i m eg nem  csin á
lu n k! Dühösek rá és tréfálkoznak vele, várják és kerülik, 
csúfolják, mint egymást a gyerekek, és atyáskodva beszél
nek róla, mint egy gyerekről ( H ol vagy, gyerm ek?! -  hívta 
sokszor Varjú Jóska az épületszobrász). -  Őt biztos nem  
fo g ju k  elfelejten i! -  mondja egyikük sokértelműen.

ÜL A m editáció szólam a
És váratlanul e  Véletlen Sebőiban a  m ondim tlan Hely (Iliiké)

Az építészeti eszme csírája az alaprajz. Olyan koncent- 
rátum ez, amelyik tartalmazza a tér minőségi paramétereit. 
Templomunk alaprajzi sémája az asztronómiai Venus-jel, 
mely egyúttal archaikus női idolok, ősi istenanya szobrok 
körvonalával is azonos. Az archaikus istenanya ellentétes 
minőségek -  sötét-világos, szülő-elnyelő, romboló-építő
-  egymásbahatolásának tapasztalatát -  ami másfelől a har
mónia (eredeti jelentésben: egymásba metsződés által ki
egyenlítődés) tapasztalata -  szimbolizálja. Az istenanya 
elementáris mintája -  Dosztojevszkij szavával -  m aga a  
nagy nyers fö ld ; szellemi szublimációja pedig Szűz Mária, 
akinek szeplőtelensége révén a természeti erő a keresz
tény szentségbe bekerül. Mária a misztika Titkos értelmű 
Rózsája; számomra a tiszta ellentmondásnak nevezett 
rilkei rózsa. Ami az értelem számára a paradoxon, az 
elem entáris tapasztalás számára az a harm ónia, az 
e llen tétek  m egk ü lön böztethetetlen n é válása az 
összehangzó akkordban.

Templomunk a „tiszta ellentmondás”. Szimmetrikus 
és aszimmetrikus, raszteres és szabálytalan, centrális és
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longitudinális, fenséges és játékos, szép és csúnya. Ezek
ből az ellentm ondásokból táplálkozik monstruózus 
természete és attraktivitása.

A templom a kultúra térré változtatott istenhite vagy 
isteneszméje. A keresztény templom is lehetett Szűz Mária, 
Mária az Aranyház, az Ég Kapuja. -  De a tér is létre tudja 
hozni a szakralitás tapasztalatát. A templom szavában is 
nemcsak az elválasztó körülkerítés jelentése van meg, 
hanem az egy pontból kiterjedés tartalma is, ahol a tér, a 
terjeszkedés egyet jelent a termékenység női princípiu
mával. A templom a teremtés (születés) helye, ősi köralap
rajzának, méhkas formájának ez a feminin-szakralitás a 
tartalma. De a keresztény Mária is Termő Ág maradt.

Formáival, formakapcsolataival templomunk a keresz
ténységnek ezt a term észeti osrétegét, mondhatni a 
kultúra antropologikus gyökerét teszi jelenvalóvá. A 
térvolumen sötét fensége, a nagyság érzetét és a kívül- 
belül tapasztalatát elbizonytalanító térkapcsolások, az 
öblökkel és domborulatokkal barlangszerűvé formált 
interieur a rejtélyes chtonikus erő tapasztalatában részesít. 
N yílásainak és ornam entális m otívum ainak finom 
erotikája, tapintásra ingerlő formái, a tér bejárás (nem 
pedig a szem lélés) útján m egszerezhető élm énye, a 
feltárulás, és mégis rejtve maradás tapasztalata ennek a 
feminin szakralitásnak a megnyilvánulásai.

Templomunk tere labirintikus, de — noha csak sejtet
etten -  van benne egy domináns irány. Ahogy befelé hala
dunk egyre mélyebbre kerülünk, a szentély térzónája mé
lyebben van, mint a bejáraté. Ez a mélybe vezető irány s 
a szentségnek a fixálása ebbe a mélyülve öblösödő térbe 
a keleti vallások térbe foglalt spiritualitását idézi. Isten 
ott nem a világ fölö tt, rajta kívül, egy szellem i 
univerzumban lakozik, ahová föl kell em elkednie az 
emberi léleknek, hanem a dolgok belsejében, a természet 
m élységeiben, amely megszólal az em berben is, ha 
hallgatózik feléje. Isten felé haladni azt jelenti: önmagunk 
rejtett centruma felé haladni, noha ez a centrum minket 
is magába foglal.

Templomunkban ez a centrum — a liturgikus cselek
mény központozottsága ellenére — nem a tér egy fix 
pontja, nem geometriailag definiálható hely. Ezért nincs 
uralkodó nézet -  nincs pont vagy tengely, ahonnan nézve 
áttekinthetem az egészet a szimmetrikus alapséma 
m indenütt fellazíto tt (m ég az azonos ab lakok  is 
különböznek, a párhuzamosnak megszokott pillérek 
közül az egyik elhajlik). Ez a_centrum -  Heisenberg szép 
metaforájával -  U nbcstirnm theitsstelle, a határozatlanság 
relációja. Vagy isten, akiről nem tudom, hol van, mikor 
és hogyan van, csak tapasztalom. A m on dhatlan  H ely -  
olvashatjuk Rilkénél. A modern fizika és a misztikus tudás 
és a költői szó metszéspontja -  Heisenberg beszél is erről, 
mint korunk új tudásform ájáról. -  Ez tem plom unk 
numinuozitása.

IV. A képek szólam a
á  la  rech erch e  -  42-43-44. o.

(B erta Erzsébet, K őszeghy Attila és G erle Já n o s  felv ételei)

Kőszeghy Attila 

A SZENTLÉLEK 
KETTŐS LÁNGNYELVEI

-  Tűnődések a debreceni Szent Család templom előtt -

És m egjelen tek előttü k kettős tüzes n yelvek... és kezd en ek  
szó ln i m ás n yelveken ... Idestova negyven éve találgat
tam, miféle nyelvekről szóltak az Apostolok Cselekedetei
1.2. fejezetének sorai. Csakhogy a fejtörés immár felesle- 
ges, hiszen az 1970-es évek óta, a megújított Biblia-fordí- 
tásban már nincsenek kettős nyelvek...

A háromszög szögeinek összege 180 fok vagy több 
vagy kevesebb -  így az arisztotelészi szöveg. További tu
catnyi szférikus és pszeudoszférikus térre is kiterjesztett 
meghatározás mellett, amelyekre a következő századok
ban a másolók és fordítók homálya merült.

Isten házát és a neki kedves szertartási formákat sem 
kímélhetik az írástudók. A Mindenható -  egyben bennünk 
is lévő -  Isten léte nem elegendő ok, hogy emberi minden- 
arcúságunkat és minden-érzékelésünket meg ne csonkít- 
sák? Nem Istenkáromlás-e minden egyházi dogma, ha 
nem illeszkedik a Teljesség mindenoldalú képviseletének 
mikro-kozmoszába? Lehet, hogy a katolikus templomok, 
berendezésük és liturgiájuk legújabb megformálására tett 
kísérletek mögött a Teljesség-képviselet megközelítésé
nek igénye munkált? Lehet, hogy számomra ismeretlen 
az a Megértő Szeretet, amely a szembetűnő szétesettséget, 
esetlegességet, ügyetlenséget átíényegíteni képes, és a 
Harmónia körébe vonja a legotrombább alakzatokat is, 
Tehát kopárnak, ízetlennek, a templom-méretekhez ké
pest siralmasan rossz léptékűnek érzem azokat a tárgyakat, 
amelyek az új liturgia szertartási tartozékai. És főleg hiá
nyolom belőlük az emberi lét dimenzióihoz képest jelen
tős saját és történeti időt.

Meglehet, hogy a Hit dolga felépíteni a kapcsolatot a 
Nem Látható szédítő dimenziói felé. És gőg azt gondolni, 
hogy e  dimenziók felé a már-már eltűnő, már-már nem 
érzékelhető jelenségek sokasága segít átközlekedni, és 
többszáz éves templomokba laminált bútorlapból összetá
kolt, bárgyú ábrákkal felszerelt oltár, láda-formájú szent- 
ségtartó berakása őrületes bűn.

Eltűntek a kettős nyelvek, és eltűnt Isten Házáról az 
alig-sejthető dolgok sokasága. Eltűnt a következetes kö
vetkezetlenség, a traverzek, amelyek „csak” az Eget ké
szültek tartani, sokszáz kis kő-csepp, amely a szinte kifor
duló ablakpárkányok mentén ékalakok sorában rajzik, 
és elnlntek azok a kis szívárványcseppek, amelyek szá
momra a Szentlélek evilági rezonancia-képeiként valóban 
kettős nyelvek. Nem egykori hittankönyvek kétkanócos 
gyertyalángjai, hanem mandula-forma lángok, két végü
kön a szivárvány két szélső színével, „testükön-’ a szivár
vány minden színével tündöklők, és egymás nyomában 
tűnnek elő egy' áttetsző, halvány „tejfolyóban". És éneimet 
nyernek a Vízöntő évezredes képében a valamiféle edény
ből kiömlp folyadékban visszafelé, az edény szája felé
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