
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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haladó kicsiny hal-formák, e szivárványos kis lények. 
Helyben vibrálásuk egy kiömlő matériában: áramlás ellen
irányban. Mint rohanó vonatok kerekei látszanak vissza
forogni a filmvásznakon. A főbejárat terében ilyenfajta 
fa folyondár-„fo
lyadék” vök hi
vatva a m aka
csul megállónak 
is azt sugallni, 
hogy kép es a 
k ish itűség  és 
szere te tlen sé g  
ellenáram ában 
is átlényegülve 
közelebb jutni -  
mert magában is 
m egszabadulni 
engedett -  Min
denhatójához.

Amikor a fo
lyondárok térbe
li hullámzása a j ó  lesz  úgy is jegyében elmaradt, sík 
arabeszkké silányult, amikor a bejárati ajtók fa-ívei 
megszakadtak, mén azokat vakolat-protézisekkel kellett 
pótolni, amikor a színezések az első mozzanatok után 
leállíttattak, talán az Isten a bennünk-Isten is kitiltatott a 
Háztól. Esténként, amikor a kijózanító világosság hiányában 
a felületek egyenetlensége nem bántó, amikor a nagy formák

el- és feltűnése szent rezonanciák közelségét ígéri, újra és 
újra megfogalmazom, miként lenne jó befejezni Isten házát 
majd valamikor. És megköszönöm a templomot hallatlan 
erővel megépítő Fodor András atyának, hogy vette a bátor

ságot két
százezer gyufa- 
s z á l-e le m b ő l 
m egépíteni a 
világ legfodro
sabb tem plo
mát, és azt, 
hogy csak olyan 
részleteket, ele
meket, finomí- 

_fásokat nem en
gedett létrejön
ni, amelyek egy 
a számomra oly 
fontos részletek 
iránt kegyesebb 
időben még 

megvalósulhatnak. Soha nem rótta fel, hogy a templom 
másfélszer annyiba került, mint azt kezdetben becsültem. 
Végül mindig jókedvre derítő a csupaszív, mindenben 
tettrekész kivitelezés-vezető Nagy Attila és derék dolgozói 
számtalan komiszságára gondolni, amelyekkel a hihetetlenül 
fáradságos építőmunkát varázslatos élménnyé tették.

Debrecen, 1998. október hó
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