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Az építészet apró és talányos mozzanatára szeretnék rávilágítani, s azt 
mintegy KINAGYÍTVA adalékokat próbálnék keresni az építészet jelentés- 

tartalmához. Egyúttal persze alkotói felfogásomról is szeretnék vallani.

I. TÉZIS

Tézisem: A NAGYÍTÁS az építészet fontos eleme, amely meghatározó az építési 
helyes a rítusok (funkciók) térbeli rendjének dramatízálásában valamint a szer
kezetek és formák alkotásában. Úgy vélem, talán nem jött volna létre művészi 
rangú építészet a NAGYÍTÁS igénye nélkül, s ilymódon -  megkockáztatható -  
az ember sem az volna, aki.

NAGYÍTÁS nélkül nincsen jó építészet, és fordítva, a jó  építészetben valahol 
mindig megtalálható a NAGYÍTÁS. Az építészet jelentéseinek értelmezéséhez 
ezért elengedhetetlen a NAGYÍTÁS értése és leírása.

Jó tizenöt éve fedeztem fel a NAGYÍTÁS jelentőségét Makovecz Imre mun
káit elemezve, s írtam róla több helyütt fiatalos illuminációval:

Megfigyelhetjük, hogy Makovecz m ajd m inden munkája nagyításokat 
tartalmaz. Antropomorf téralakítási módszere nem más, mint az egyszemélyes 
tér mozdulatszerű felnagyítása. Szerkezetei -  a ferde tárnok, a kelyhes pillérek, 
a bordákat idéző szaruzat -  nagyított épületelemek, nagyított ácsszerkezetek, 
hatalmas virágok, ágak, csontozatok. Lényszerű házainak koponya-, kar-, 
szemformái is mind nagyítások. De m i más volna a görög templom és a görög 
oszlopfő -  eredetét illetően -  ha nem nagyítás? Primitív hajlékok, növényi elemek, 
mives ácsszerkezetek kőbe nagyítása. Vagy az indiai sztúpa, egy Rietveld vagy 
Corbusier ház? Miniatűr (vagy kozmikus) modellek, szobrászi plasztikák, festői 
gesztusok térbe nagyítása. És m i maga a monumentalitás, a „stílusok virágzása”? 
Nem egyszerűen „nagy'-ság, hanem nagyítottság.1

Akkoriban azt gondoltam, hogy -  kvázi elméleti íróként -  megtettem a ma
gamét, s majd jönnek az új nemzedékek művészettörténészei megírni a NAGYÍ
TÁS jelentőségét (és Makoveczét is). Lehet, hogy tévedtem, és mégis akkori 
másik gondolatom válik valóra, miszerint a NAGYÍTÁS ötletét tudóskodva doktori 
dolgozatként írom egyszer majd meg.

Az építészetről való pontos beszéd volt az ambícióm akkor és maradt vala
melyest azóta is. Érdemes gondolkodni azon -  különösen a mai magazinos 
szóáradatban hogy vajon miért beszélnek az építészek oly sajátosan metafo
rikus (egyébként gyakran NAGYÍTÓ gesztusokkal teli!) nyelvet? Feltehetően 
fogalmaik határozatlanság az oka. Igyekeznék hát, amennyire tőlem telik pontosan 
fogalmazni és röviden beszélni, tudva azt is. hogy „amiről nem lehet beszélni, 
arról hallgatni kell’’.

II. ILL U M IN Á C ÍÓ  ÉS Á TV Á LTÁ S I PO NT

Lássunk először példákat a NAGYÍTÁSra. s kezdjük akár a maiaknál. A kortársi 
NAGYoknál rendre ott találjuk a NAGYÍTÁS-metaforát: Nouvel ékszerekről NA
GYÍTOTT arabeszkjeiben a párizsi arab kultúrintézeten vagy épülő luzerni zene
központjának stég-házat százszorosban víz fölé nouvelő konzolos tető-pengé- 
jében, Libeskind berlini Zsidó Múzeumának homlokzatain, tankcsapdák és szö
gesdrótok geometriájának negatív lenyomatában a monumentális fémdobozon. 
Vagy Gehry új barcelonai Guggenheim múzeumánál, ahol a NAGYÍTOTT vitorla, 
virág-kehely vagy papirusztekercs képletek nyilvánvalóan az invenciózus for
maképzés alapjai (társítható Utzon sidney-i operaháza NAGYÍTOTT kagylóival, 
vitorláival). De ide tartozik Perrault monumentálisra NAGYÍTOTT könyvekkel

Makovecz Imre: Farkasréti ravatalozó

Santiago Calatrava: Merída híd, vázlatok

Frank 0 ‘ Gehry. Guggenheim Múzeum, Bilbao

Jean Nouve!: A rab Kultúrintézet, Párizs

• 1 Ekler Dezső.: Makovecz Imre építészetéről. 
Makovecz Imre kiállítása. Madách Imre Műve
lődési Központ. Vác. 1Ő83 19. 0-, ill- Ekler De
zső .: Makovecz Imre építészetéről. Magyar 
Építőművészet. Bp. 83/6. 34. o. Mesterem volt 
aki igazolta az ötlet jelentőségét a  Sylvester 
Ádám Spartacus-uszodájáról írott kntíkájában; 
.A tormát egyetlen mozdutat-ra, gesztusra vagy 
koncept-re redukálta. E redukció mellé a nagyítás 
(Ekler Dezső által leírt) Unom dramaturgiáját 
passzította. " (MÉ 84.1.)
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Le Corbusier
saját készítésű 
zsebórája, 

1902

A ldo  R o ss i ra jza

* 2 Érdemes volna elgondolkodni például a mai 
építészeti lehetőségek és  az ugyancsak szem
betűnően NAGYÍTÓ reklám-technikák ö ssze
függéseiről. Ebben mérvadó Venturi és  Nouvel. 
Hogy kifejlett példával éljek: a  Sony cég legfris
sebb gigantikus posztere hifi-ketyerékből montá
zsolt Manhattan-városképet NAGYÍT. Értelme
zésem  szerint viszont az észak amerikai down- 
townok világa a temetők obeliszk-építészetének 
NAGYÍTÁSA.
* 3 Az egyszerre elméleti és  gyakorlati tárgy ke
retében félévenként volt egy-egy alaptéma: elő
ször a  város, majd az épülettömegek, a  szerke
zetek és  a  belső terek kérdései. A közölt rajzok 
a második félévet záró gyakorlati zárthelyi fel
adatként készültek.
•4 L.Wittgenstein: Észrevételek 1932-34, Orphe- 
us 1/1992 Bp. 32. o. -  A profán térélmény is 
kétségtelenül hordozza ezeket az  illuminatív, 
bizonyos értelemben valóságon túli tartalmakat, 
Hogy a NAGYÍTÓ kézmozdulat kifejező erejénél 
maradjunk, egy másik kézmozdulatra szeretnék 
utalni: Tokaj téremlékijegyzéke címmel készítet
tünk a konceptuális művészet jegyében egy 
sajátos „munkát" még 1978-ban Madarász Ildi
kóval és Birkás Ákossal. Tokaj térbeli valóságát 
próbáltuk dokumentálni, nem akvarellel mint a 
művésztelepen festők tették, hanem az ott lakók 
tudattartalmait felfejtve és  rögzítve. Kérdésünkre, 
amelyet a Tisza-hídnál tettünk fel -  Merre van a 
rév? - ,  zavaros szöveg, ám táncosokat meg
szégyenítően tiszta mozdulatok, intések voltak 
a válasz, teli NAGYÍTÓ gesztusokkal, amelyek 

■3 sa játos mester-és- 
margarítás  térben 
leb eg ésre, képze
letbeli repülésre, s 
ezálta l k é tsé g te 
lenül illuminatív téri 
tu dattarta lm ak ra  
utaltak, (apropó; Bir
kás Ákos festészete 
év tized e NAGYÍ
TOTT fejek, arcok 
ábrázolásával él)

szerkesztett párizsi nemzeti könyvtára is. És akkor még nem beszéltünk Calatrava 
növényi és állati anatómiát NAGYÍTÓ csarnokairól, hídjairól. Vehetnénk bőven 
példákat még a kubista módra NAGYÍTÓ Tschumitól, a piranesisen látó Lebheus 
Woodstól, s a NAGYÍTÁSaival is grafikusan túlzó Zaba Hadidtól vagy a szobrá- 
szian álmodó Steverr Holltól. NAGYÍTANAK mind.

Visszafelé haladva, a mai hatvanas generáció újítóinál is így vagy úgy rendre 
megtaláljuk a NAGYÍTÁS-mozzanatot. Róbert Venturi pop artos transzparens 
homlokzatain, ház-kacsáira aggatott, montázsolt oszlop rendjein, ívein, ablakain 
mindig tettenérhető a NAGYÍTÓ lelemény. Aldo Rossi eredeti poézisének ugyan
csak lényegi eleme a NAGYÍTÁS: Chirico valóságon túli képeit idéző vázlatain 
tettenérhető a léptékek egybelátása, keverése, ami a gyermekrajzokon is felis
merhető. Vagy Rob Krier, aki az építészettörténet alapelemeit NAGYÍTJA vissza 
modern textusba. És a másik francia „ékszerész”, az idősebb, Le Corbusier aki 
ötvöstanoncként kezdte, és akinek munkáiban mindvégig ott ragyog a plasztikai 
lelemény -  NAGYÍTVA.

És hát Gaudí szinte bármely mozdulata, és Wright geometrikus, kristályos 
és növényi szerkesztményei, alaprajzai, tömegalakzatai, ablakai, ha volna hely 
elemezni, láthatnánk, miként NAGYÍTÁSOK mind.

A mi Lechnerünk invenciójának lényege is ugyancsak ez: a népi minták mo
numentálissá növelése, ház méretűvé NAGYÍTÁSA, felvetítése a síkká redukált 
falakra. És folytathatnánk a sort visszafelé Bouliée-\g, Piranesi-ig, a „régi görö
gökig” és tovább. A példákat zavarbaejtően könnyű szaporítani, ha odafigyel az 
ember.2

Az esetek nagy száma ellenére a NAGYÍTÁS mégis rejtélyes mozzanat. 
Témaválasztása látszólag kötetlen. Kiszámíthatatlan, hogy ki mit NAGYÍT. Jól 
láthatóan a NAGYÍTÁS az invenció, a poézis része. Az alkotás intuitív, önkényes
nek vélhető szellemi mozzanata rejti, s ezért nem könnyű tettenérni.

Hogy hogyan is működhet a NAGYÍTÁS-illumináció, rajzos gyakorlatokkal 
próbáltam ki egyszer 1984-85-ben az Iparművészeti Főiskolán, mikor úgynevezett 
építészeti elemzést tanítottam. Rakás apró tárgyból -  öngyújtóból, dióból, ruhacsi
peszből, ceruzafaragóból, s hasonlókból -  választhatott ki-ki kedvére, és azokból 
kellett házakat nagyítaniuk. Kínlódva indult a dolog, ám ha valaki az apró tárgy 
fölött meditálva egyszer csak látni kezdte a mütyürben a monumentális épületet, 
a dolog már könnyen ment.3

Az illumináció ereje érzékelhetően nyilvánult meg a folyamatban, ezen belül 
viszont döntőnek bizonyult az az átváltási pont, amikor az épület képzete egy
szerre és egészben kialakult. A  pillanat nem volt megfogható, és alig volt regiszt
rálható. Nem fordítható meg, és nem is ismételhető. Éppen csak van, és mire 
megfognám, elillan.

Mégis, hogy létezik, az inverz oldalon, a befogadó „olvasata'' révén ellenőriz
hető. Ez az amire Ludwig Wittgenstein gondolhat, mikor azt mondja Észrevételek 
címmel rögzített jegyzeteiben 1932-1934 körül: „Emlékezz a jó  építészet kiváltotta 
hatásra, arra, hogy gondolatot fejez ki. Legszívesebben még egy kézmozdulattal 
is jeleznénk: értjük. ''4

111. U TÁ N ZÁ S  ÉS N A G Y ÍTÁ S

Próbáljuk mégis közelebbről vizsgálni, miként is működik a NAGYÍTÁS? Ki hogyan 
és miért csinálja? Kézenfekvő, ha a NAGYÍTÁST egyfajta utánzásként vizsgáljuk 
először, hiszen kimondatlanul is mindig valamely előkép utánzatáról, felidézéséről 
van szó, ha NAGYÍTUNK. Enélkül a dolog nyilvánvalóan nem volna elgondolható.

Arisztotelész szerint a művészet általában utánzás terméke. Poéf/'ká-jában 
olvasható az a néhány elhíresült mondat, amely a legtöbb esztétikai elméletnek 
máig fundamentuma: „...mindegyikünk örömét leli az utánzásban. Ezt bizonyítja 
a művészi alkotások példája: vannak dolgok, amelyeket önmagukban nem szí-

4



vesen nézünk, de lehető legpontosabb képük szemlélése gyönyört vált ki belőlünk 
mint például a legcsúnyébb állatok vagy a holtak ábrázolásai. Ennek az az oka, 
hogy a felismerés nemcsak a bölcsek számára gyönyörűség, hanem a többiek 
számára is -  csak éppen kisebb mértékben. Azért örvendenek a képek nézői, 
mert szemlélet közben megtörténik a felismerés, és megállapítják, hogy m i micso
da, hogy ez a valami éppen ez, és nem más.’*

Rögtön vegyünk elő másik mérvadó szerzőt is, aki a „mimézis” tanában 
ugyancsak meghatározó. Goethe így ír az építészetről: A *  építészet nem utánzó 
művészet, hanem önmagáért való; ám legmagasabb fokán mérnem nélkülözheti 
az utánzást; valamely anyag tulajdonságait színleg átviszi egy másikra, ahogyan 
például minden oszloprendező elv a faépítészetet utánozza;’*

Az építőművészeiről írt vázlatos töredékében Goethe nem szól NAGYÍTÁS- 
ról, viszont „az utánzás ildomos módjáról” beszél, amely az építészetben „a 
fikció sajátossága”. Goethésen eredeti elemzésekkel szemlélteti elméletét a 
„kettős fikció és a kettőzött utánzás” mozzanatáról, amely -  ha jól értem -  annyit 
tesz, hogy az építészeti alkotásmód nem csak másolja a formákat, szerkezeteket, 
hanem ezeket egyúttal újabb és eltérő funkciókra teszi át, például “szentélyek s 
középületek hajdankori kizárólagos sajátosságait ... magánlakások kiképzé
sére".7

Hogy miként is működik ez a goethei kettőzött utánzás, arra -  a kérdést tovább 
mélyítendő -  Dr. Istvénfi Gyula professzor számomra emlékezetes 1975-ben kelt 
dolgozatát hoznám ide, amely A tudatfejlődés és az építészet kialakulásának 
kezdetei címet viselte.8

„Új anyagok vagy új igények megjelenésével az új feladatra készületlen mű
veleti tudat csak a korábbi gyakorlat műveleteinek, formai megoldásainak alapján 
volt képes alkotni. így a tárgyformáló gyakorlatban a művelet-, forma-, funkdóét- 
vitelek és az addició jelenségeivel találkozunk. Ugyanakkor az ősi tudat mágiával, 
túlvilághittel és mítoszteremtéssel kapcsolatos oldala is utánzásos tevékenységre 
késztette az embert, s így keletkeztek a mágikus szimbólumok,"-  summázza 
Istvánfi megfigyeléseit a korai ember építészetéről. Példái roppant szemléletesek 
és meggyőzőek a kosárfonást utánzó, agyaghurkákkal kezdődő fazekasságról
-  műveletátvitel a koponya formájú edényekről -form aátvitel, funkcióátvitel -  
és mindezek mágikus cselekedetekhez kapcsolódó jelentéseiről.

Egy dolgot viszont nem vesz észre az építészet kezdeteit illetően. Azt hogy 
mindezek a mozzanatok NAGVÍTÁSOS utánzás elemeiként jelennek meg. Rész
letesen elemzi a tégla és növényi anyagok alkalmazását követően kialakuló egyip
tomi kőépítészet kezdeteit, a Dzsószer fáraó „univerzális minisztere", a kőépíté
szet feltalálójának, Imhotepnek vállakózásában épülő szakkarai síregyüttest. 
Idézem: „A sírépítmények úgy készültek, hogy az alépítményekben többnyire a 
lakóház tereit, a felépítményekben olykor a lakóház tömegét utánozták. ... a 
sírkerület építésekor egy téglából épített várost modellezett, ... a megmunkált 
formában felhasználásra kerülő követ tégla formára faragtatta, s a tégla kötés
rendje szerint falaztatta,” Hozzáteszem: NAGYÍTVA. „...Az együttes bejárati 
folyosójának oszlopai pontosan követik a valószínűleg nádköteg-pillér előkép 
formarendszerét. A tetőszerkezet pedig a sűrűgerendás fafödém formájának 
megfelelően kőből faragott faderenda-utánzatok egymás mellé helyezésével 
készült." (NAGYÍTVA.)

,A sírkerületben egy valóságos épület is készült az ún. T-templom. ... alaprajzi 
formája pontosan megfelel egy tornácos előterű, s mögötte lakóteret tartalmazó 
lakóhéztipusnak.”  (NAGYÍTVA.) „Egyiptom őskoréban ... még a totemállat volt 
az épület előképe. A harmadik dinasztia idején azonban ... Imhotep úgy tűnik 
első ízben adott szemléletváltozásnak kifejezést azzal, hogy növényt, nyitott 
kelyhű papirusszárat mintázott meg az épület falán. Ez az első féloszlop a kő- 
építészet történetében mitologikus természetutánzás volt.’9

LechnerÖdön: Postatakarékpénztár

Jármy Éva b.ép.h.: Mérőszalag-ház 
Ruttkay Ágota b.ép.h.: Villásdugó-ház

Egyiptomi oszlopok

• 5 Arisztotelész; Poétika, Kossuth Könyvkiadó, 
1 9 9 2 .9  0.
• 6 Goethe: Antik és modern, Antológia a mű
vészetekről, Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1981. 
169-175. o.
• 7 Többek közt az ősi egyiptomi és  görög szenté
lyek lépcsős talapzatának történetileg megmutat
ható utánzásos formaátviteleit hozza példának 
-  kellemesen rezignáltan és  éleslátással, az épí
tészetben is megnyilatkozó devalváció részeként 
láttatva (kedvemre valóan) a építészettörténeti 
alakváltozásokat,
• 8 Dr. Istvánfi Gyula: A tudatfejlődés és az építé
szet kialakulásának kezdetei, Építés-Építészet- 
Tudomány, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 
303-321. o.
• 9 Ugyanott, 319. o.
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Korinthoszi oszlopfő

LeCorbusier: kápolna, Ronchamp 
Ronchamp-metafora, Hillel Schocken 

rajza Ch. Jencks szemiotikái kurzusáról

• 10 E mai esetek előzményeiként szabadna ide 
sorolnom Heckenast János zseniális felszabadu
lást emlékművét szülőhazámból, Szombathely
ről, amely monumentális zászlókat formáz vas
betonod!, vagy akár a Besztercebányai szlovák 
partizán emlékmúzeum hasonlóan iker-forma 

ke hely-kéz kontúrfor- 
m áit. M egjegyzem , 
általában a politikai 
reprezentációs építé
szet a  szaftos new- 
deales poszt-sztalinis- 
ta időkben, a  moder
nizmus derekán elő
szeretettel alkalmazta 
a Szobrászias NAGYÍ
TÁSOKAT D isney- 
landtől A lbániáig,

tmrnm3 az arab
•11 Vitruvius: Tíz könyv az építészetről. Képző
művészeti Kiadó, Bp, 1 1 0 - 1 1 2 .o.

IV. S Z O B R Á S Z  M Ó D JÁ R A  N A G Y ÍTÓ K

Bizonyítandó, hogy a NAGYÍTÁS-mozzanat kikerülhetetlenül ott van valamennyi 
utánzásos újításnál, hadd tetézzem az idézeteket egy, az újkori építészet klasszi
kusától, Vitruviustól vett részlettel, aki a korinthoszi fejezet kialakulását írja le, 
mintegy szintetizálva Istvánfi meglátásait:

„Egy korinthoszi polgárságú szűz, aki immár nászra érett volt, megbetegedett 
és meghalt. Temetése után dajkája összeszedte edénykéit, amelyekben annak 
a szűznek életében kedve te lt és kosárba rakva a síremlékhez vitte őket és a 
tetejére téve, hogy a szabad ég alatt tovább megmaradjanak, egy tetőcseréppel 
fedte be. A kosarat véletlenül egy akanthosz gyökere fölé tette. Időközben a 
közepén reá nehezedő súly nyomta akanthoszgyökér tavasztájban leveleket s 
indákat hajtott, hajtásai a kosár mentén növekedtek, és a cserép sarkainak terhétől 
kényszerítve kénytelenek voltak kifelé volutákba hajlani.

Ekkor a síremlék mellett elment Kallimakhosz, akit mán/ánymunkáinak ele
ganciája és finomsága miatt az athéniak katatexitekhnosz-^a/f neveztek, felfigyelt 
erre a kosárra és körülötte a növekvő levelek bájos voltéra, s mivel gyönyörködött 
annak módjában és a forma újdonságában, ennek hasonlatosságára csinált a 
korinthosziaknál oszlopokat és határozta meg szimmetriáikat. Ebből az épület 
megalkotásában kifejlesztette a korinthoszi rend szabályait:mo

Hogy a vitruvusi legenda valóságos tartalma mi lehet, ne firtassuk, összefog
lalva viszont megállapíthatjuk, hogy az építészet „magasabb fokán" az „utánzás 
ildomos módja” legalábbis „katatexitekhnoszi”, mondjuk úgy kőfaragó módjára 
NAGYÍTÓ. Az eseten felismerhető a művelet- és formaátvitel, sőt az eredetét 
illetően mágikus tartalmú funkció- vagy jelentésátvitel több ismérve, amely a 
goethei kettőzött utánzáshoz kell. Mindezekkel együtt azonban tisztán kivehető 
az a sajátosan „lépték nélküli" szellemi tér, amelyben a fizikailag adott méretektől 
elvonatkoztatva a kőfaragó NAGYÍTVA alkot.

A történeti építészetben a NAGYÍTÁSnak ez a kőfaragó típusú mesterfoka 
lényegében az épületek díszítésében és külső megformálásában hagyományo- 
zódik, hordozója és terméke is leginkább az oszloprendek és a homlokzatszer
kesztések módszertana. A huszadik században viszont (később láthatjuk, hogy 
nem ok nélkül), az épületek egészének megformálásában válik fő témává és 
aíkotómódszerré, leginkább a modernizmus szobrászias vonulatában.

Hogy legközelebb eső példákkal éljek, azt a fajta építészetet sorolom ide, 
amelyet többek közt Bán Ferenc művel, és amelynek színtiszta esete például 
legutóbbi, Vadász Györggyel közös Hannoveri Magyar Pavilon tervük. Szobrászi
as alkotómódszerükkel nem véletlenül kanyarodtak a hasonló vénájú Csete 
György egyik alaptémája, az emberi kéz gesztus készleté bői NAGYÍTÓ metafora 
felé. Csete is, akár imádkozó kézből, akár hajlékból vagy növényi metaforákból 
kiindulva NAGYÍT, mindig szobrász módjára illuminál és jellegzetesen kívülről 
látva és formálva nagyít épüiettömegekbe.11

Nyilvánvaló párhuzam Paolo Porthogesi egész életműve, amely biomorf NA
GYÍTÁSOK jegyében fogant, vagy Bruce Goff-é, aki Wright-követőként talál ha
sonló utat természeti alakzatok NAGYÍTÁSÁHOZ. És sorolhatnánk még szép 
számmal eszázadi szerzőket Gaudítól Asmussenig. A szobrásziasan NAGYÍTÓ 
modernisták atyamestere mégis nyilvánvalóan Le Corbusier, akinek főként késői 
munkáiban domborodik ki invenciójának plasztikai jellege, és válik kézzelfogha
tóan világossá sok-sok NAGYÍTÓ leleménye.

A kőfaragó-szobrász módjára NAGYÍTÓ modernisták alfaja lehetnének a 
szerkezet-nagyítók: Nervi. Buckminster Fuller, Pelikán tanár úr, a maiak közül 
Santiago Calatrava. Külön világ, amely a természettudósi és mérnöki komolyságot 
a gyermeki játékossággal képes ötvözni. Mindezt azért teheti, mert az építészet 
felől közelítvén a szerkezetekhez, az építészetbe eredendően kódolt NAGYÍTÁS- 
mozzanat kínálkozik számára közvetítő közegként, eszközként az absztrakt szá
mítás-elvek mikrokozmosza és a mérnöki szerkezetek monumentalitás léptéke 
között.
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Szélső és látványos esetként felhozhatjuk példaként akár Hofer Miklós tanár 
úr irodaházának csukló-gömbjeit a Roosevelt téren, melyek kifejlettebb változata 
az Erzsébet híd lábai alatt látható, hacsak metszetként absztrahálva is. A példák 
is sejtetik, hogy ez a szerkezet-szobrászként NAGYÍTÓ vonulat, ha rejtetten is, 
ott húzódik végig az építészet történetén, hétköznapian a műépítészet mögött, 
a profán, mesteremberes szinteken.

Mielőtt tovább mennék a NAGYÍTÁS-történet igazi próbakövéhez, az 
építészeti tér problémájára, hadd hozzam elő még példaként egy korszakalkotó 
művész szobrászos NAGYÍTÁS-leleményeit, meg a NAGYÍTÁS kérdéskörén 
belül tett felfedezését a népi építés szavairól. Makovecz Imre írja 1978-ban köz
zétett naplójában:

„Az épületek tetejével kapcsolatos szavak: a konty, taréj, szarv (szaru), haj 
(héj) és a gerinc, far (farazott) szócsoportok kétféle felfogást fejeznek ki. Az egyik 
szócsoport azt sugallja, hogy a ház és teteje egy lény feje. hajjal, taréjjal, szarvakkal. 
A másik egy lény domborodó hátának képét állítja elénk. ...A z  a ház, amelynek 
teteje tarajos, gerinces és farazott. elöl üstöké alatt viseli szemöldökét, az alatt 
szeme (ablak) van. Talpon áll, ebbe kötnek a láb- és térd-fák, szemei homloka 
alatt nyílnak. . . .A  kaput a házon sasok tartják, az ajtóknak szárny uk van.”12

A kéziratban szerző által aláhúzott építés-szavak egytől egyig NAGYÍTANAK. 
Megkozkáztathatjuk tehát, hogy azok a szürreális látomások, amelyek Makovecz 
poézisének egyik alapvonását adják, és amelyek e szavak tartalmából bontakoz
nak ki, nagyrészt a szavak hordozta NAGYÍTOTTSÁGON alapulnak.

Makovecz felfedezésének jelentőségét némiképp leértékelheti viszont, ha 
észrevesszük, hogy a mesteremberek és az építészek nyelvezete ma is -  feltehe
tően szükségszerűen -te lis te le van NAGYÍTÓ kifejezésekkel. Ezek NAGYÍTOTT- 
SÁGukból következően természetes módon szürreális, azaz realitáson túli tartal
makat közvetenek. Tervismertetések alkalmával gyakorta, de úgy is mondhat
nánk, hogy az építészetről való beszédmódban (a szakzsargonban) általában 
gyakran használatos igék például: a felfűz, a szór, a sorol, a hajlít, a rávezet, az 
emel, a kibillent, a lezár -  és még sorolhatnám a csak óriások által végbeviheto 
képzelt mozdulatokat. És ugyanígy a főnevek: a tengely, a raszter, a záródás, 
az áttörés, a profil vagy akár a metszet vagy a városkép, a lépték vagy akár a 
NAGYÍTÁS. Jelentésük a szakmában jártas, iskolázott elmék számára kézen
fekvő. A laikus számára viszont gyakorta kép- és léptékzavart okoznak, s ezáltal 
szürreális képzeteket keltenek, mert metaforikusak és NAGYÍTANAK.

V. T É R N A G Y ÍT Ó K

Talán az építészetben jártas halandó sem tudja igazán, miért is nevezzük Leonardo 
da Vincienigmatikus és manapság unos untalan használt rajzát vitruviusi figurának, 
s hogy számtalan változatát miért is rajzolták oly buzgalommal reneszánsz festők, 
építészek és teoretikusok.

Leonardótól Palladióig a reneszánsz mesterei Vitruviusban autentikus forrást 
láttak, amely a számukra szinte kizárólagos fontosságúvá vált antik hagyományt 
hitelesen közvetítette. A Krisztus születése előtti században élt hadmérnök fenn
maradt szakszövegének néhány sora az, amelyről e rajzok szólnak. Tíz „könyvé
ből" a harmadiknak első fejezetében ír Vitruvius A templomok arányairól. A híres 
kulcsmondatok így hangzanak:

„A templomok tervezése a szimmetrián alapul, ...E z  pedig az arányosságból 
jön létre, amit görögül analógiának mondanak. ...M ert szimmetria és arányosság 
híján egyetlen épületnek sem lehet kompozíciós rendje, csak ha pontosan olyan 
arányos, mint egy jó l fölépített ember tagjainak szabatos rendje.

... a templomok tagjai a legillendőbben, az egyes részekből vett közös mérték 
révén meg kell, hogy feleljenek az egész, teljes nagyságnak. Továbbá a testnek 
természetes középpontja a köldök. Mert ha az embert kitárt karokkal és lábakkal 
hanyatt fektetjük, s a körző középpontját a köldökébe helyezzük, köré kört húzva, 
a vonalat mind a kéz, mind a láb ujjai érinteni fogják. Ugyanúgy, ahogyan a

• 12 Makovecz Imre: Gondolatok az építés sza
vairól Napló ll. Dr. Hamburger Jenő  Művelődési 
Központ, Zalaszentgrót, 1980,

Balázs Mihály, 
Török Ferenc: 

MATÁV-székház, 
___ Budapest

Makovecz Imre: Ivókút, 
Sárospatak, 1975.

M akovecz Imre: 
falepke játék, 

Visegrád-Mogyoróhegy, 
1982
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« 2 2 0  f t / ó r a  bruttó alapbér

Vitruviusi figurák

• 13 Vitruvius; 71. o.
* 1 4  Rudolf Wittkower: A humanizmus korának 
építészeti elvei, Gondolat, Bp. 1986. 25-28. o.
• 15 Vitruvius 73. o.
• 16 Wittkower 26. o.
■ 17 Ugyanott, 31. o.

testen kör alakzat jön  létre, négyzet idom is található benne. Mert ha a talpaktól 
a koponya tetejéig terjedő távolságot lemérjük, s ezt a mértéket átvisszük a 
kitárt karokra, úgy találjuk, hogy szélessége ugyanakkora, mint a magassága, 
mint az olyan négyzeté, amelyeket zsinórmértékkel szerkesztettek. ”13

A Francesco di Giorglo után Leonardo, majd Fra Giocondo és a Bramante 
tanítvány Cesariano által újra és újra meg rajzolt figura „jelentőségét a reneszánsz 
építészek szempontjából aligha lehet túértékelni’’.14 „A kép felgyújtotta képzeletü
ket", s egy ideális templom alaprajzát vagy metszetét jelenítette meg számukra. 
Az ember arányaira NAGYÍTOTT térideált sugallt, amelyről Vitruvius így zárja 
sorait: „Ha tehát a természet úgy alkotta meg az emberi testet, hogy tagjai ará
nyukkal egész alakjának feleljenek meg, úgy látszik, a régiek jó  okkal döntöttek 
úgy, hogy az épületek felépítése során az egyes tagok szintén pontosan megfelel
jenek mértékükkel az egész mű megjelenésének.... különösen az istenek templo
mainál tették ezt, mivel az ilyen alkotások dicséretes tulajdonságai is, hibái is 
örökké szoktak fennmaradni.’™

A reneszánsz építészet ebből a különös jelentőségű rajzból kiindulva tör 
lándzsát a centrális templomok ideája mellett, és ebből a forrásból is fakad, 
hogy a középkor hosszhajós és kereszt-alaprajzú templom-szerkesztése háttérbe 
szorul, Ajelentős művészettörténeti fordulat ezernyi teoretikai, művészi és hitbéli 
részletére nem térhetünk ki, ezekről a legavatottabb Rudolf Wittkowert érdemes 
olvasni. Fontos tudni viszont, amit ma már nem könnyű látni, hogy a reneszánsz 
héroszait mély vallási meggyőződés hajtotta, amely a látszólagosan felvilágosult 
(mertgeometrizálóésteoretizáló) művészi mozgalom újításait nagyrészt keletkez
tette. Annak ellenére van ez így, hogy gondolkodásukat alapjaiban meghatározták 
a „pogány11 arisztotelészi, piatoni és pithagoreus tanok, illetve, hogy az európai 
építészet történetének eredendően szakrális térkoncepciói valóban innen kezdik 
rituális tartalmaikat elveszíteni.

„Miért a világ képmása a körbe rajzolt ember?” -  áll fejezetcímül Francesco 
di Giorgio szerzetes Egyetemes Harmóniáról szóló művében, A vitruviusi ábra, 
amelyet először ő vet papírra, számára „a látható anyagi világban feltárja a látha
tatlan, szellemi kapcsolatot a lélek és Isten között”,16 Giorgio kódexe Leonardo 
birtokában volt, aki magyarázatokkal látta el. „Az ember egy világ kicsiben, tartják 
a r é g i e k írja Leonardo a híres rajz köré irt szövegben,

A négyzetbe és körbe rajzolt figura sommás tartalma, Wittkower értelmezésé
ben: „az Ember, mint Isten képmása, amely a Világmindenség harmóniáit testesíti 
meg, ... ilymódon a mikrokozmosz és makrokozmosz közötti matematikai össz
hang szimbóluma.'’ Ebben az értelemben lesz a NAGYÍTOTT vitruviusi alakból 
körre és négyzetre szerkesztett centrális templomtér, a reneszánsz építészei 
számára az egyedül méltó építészeti megfogalmazás „arra a tökéletességre, 
amely Isten sajátja

Hogy miért is érdemes ilyen részletesen időzni NAGYÍTÁS-ügyben a rene
szánsz tanoknál, talán nem keli túlságosan indokolnom. Az újkor európai építésze
tének térfelfogása gyökerezik ebben a NAGYÍTÓ ábrában. A  kései reneszánsz 
első számú mestere, Palladio ugyancsak Vitruvius-hívő és interpretátor. Így ír a 
körről például: „csak egyetlen vonal határolja, amelyen sem kezdetet, sem véget 
nem találunk, ... minden része egyenlő távolságra van a középponttól, ezért az 
ilyen épület különösen jó l mutatja be Isten egységét, végtelen lényegét, egylénye- 
gűségét és igazságosságát.1,7 De Vitruvius-függő volt két évszázadra rá a forradal
mi klasszicizmus mestere Étienne-Louis Boullée is, aki az egyik legzseniálisabb 
NAGYÍTÓ e történetben, és akinek hatása máig nyilvánvaló módon érvényesül. 
Had hozzam elő csak Aldo Rossi mesteremet példaként.

Hogy mi a valódi tartalma és jelentősége a térré NAGYÍTÓ Leonardo-ábrának 
az európai kultúrtörténetben, azt végső soron akkor tudjuk megítélni, ha a rene
szánsztól, mint egy időbeni középponból -  körzőnket ebbe a köldökbe helyezve

Leonardo da Vinci: Templomtervek
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-  előre és hátra tekintünk.18 Visszafelé tekintve a „régiek” felé, láthatóvá válhat, 
hogy a reneszánsz Vitruviusból NAGYÍTOTT centrális, kupolás térideálja az 
éppen a hagyomány fonalát veszítő müvészelit drámai hit- és bizonyosság-kere
sésének tér-képiete, amely a preferált antik emlékanyagból kíséreli meg össze
rakni, mondhatni újraNAGYÍTANI azt, amit a középkor építészete még tudha
tott, s amit ő már elejtett és elfelejtett. Hogy mi lehetett ez, arról szólna a következő 
fejezet.

Időben előretekintve viszont az előbb említett példák sorából kirajzolódik az 
a vonulat, amely a modern ember útkeresésének és a magasabbrendü iránti 
vágyának jegyében fogant, s amelyet Vitruviustól eredeztetve, akár az európai 
építészet főáramának is vélhetünk. Ennek mintegy végpontját jelezve had hozzam 
fel példaként azt a talán leonardoi jelentőségű, 1972-ben született arspoétikus 
rajzot, amely Makovecz Imre „spirituális tárgyiasság” jegyében fogant TÉR NAGYÍ
TÓ ideáját rögzíti. Értelmezését egy korábbi dolgozatomból idézem:19

„Makovecz tere egzisztenciális tér. Az egzisztenciának kierkegaardi, Heideg- 
geri értelmében. Az autentikus életet élő, az önnön létének valóságára ébredő 
ember tere. A kettősfalú minimáltér azokat a tudati határokat rögzíti, ahol az 
ember felismerve létének időbe vetett, egyszeri és véges voltát, létének értelmé
hez juthat -  interpretálhatnánk Heideggerrel. ...a z  autentikus létezés terét - újra 
H eidegger-nem  a dolgok határolják, hanem az a sajátos idő, melyben az ember 
magát, mint létezőt tudja, s melynek kitüntetett pontjai azok az állapotok, melyek
ben jövőjét megérti és sorsát elvállalja. Makovecz az autentikus élet e sajátos 
idejét teszi a térteremtés szinonimájává, mikor az ember lélekhez jutásának, 
lélekre ébredésének tudatváltásait regisztrálja. A TÉRTEREMTÉS KÉPESSÉGE 
ÍGY NÁLA A SORSTEREMTÉS, A BELSŐ EGZISZTENCIA VÁLLALÁSÁNAK 
SPIRITUÁLIS EREJÉVEL LESZ EKVIVALENS. Ha figyelembe vesszük, hogy 
valamennyi munkája ... erre a konceptuális rajzban jelzett téri formára.,, vezethető 
vissza, kimondhatjuk, hogy Makovecz építészetének titka az, hogy AZ EMBER 
LEGSZEMÉLYESEBB TERÉT, EGZISZTENCIÁJÁNAK AURÁJÁT NAGYÍTJA 
ARCHITEKTONIKUS TÉRRÉ.’™

Makovecz NAGYÍTÓ antropomorf téralakítási módszere igazi nóvum a 
huszadik század építészetében. Szintetizálja a történeti építészet centrális és 
hosszanti tereinek jelentéstartalmát, és egyesíti geometriailag kötötten szerkesz
tett történeti tértípusok és a modern építészet dinamikusan fogalmazott, „áramló" 
tereinek jellegét. Korszakos jelentőségű újítás, amelyet nem méltattak még kellő 
figyelemmel. Makovecz az építészeti térképzés terén a reneszánsszal akarat- 
talanul induló dehumanizáló tendenciát radikális módon megtöri, és mélyen spiri
tuális tartalmakkal újra emberiesíti. Értelmezéséhez látni kell viszont, hogy „felfe
dezése” ősi és átfogó erejű archetípust mozgósít. Az emberi aura képzetes 
vagy valós NAGYÍTÁSA, s ezzel a tágabb fizikai és/vagy spirituális világhoz 
való kapcsolása a mítoszok és vallások legősibb rétegeihez tartozik, s ezáltal 
valójában az építészetnek is eredendő alapképlete (volt). Jelentősége a mitológiák 
szimbólumrendszeréből, a kabbala szefira-tanából, a népi hiedelmekből és me
sékből, vagy akár az emberi aura tényeit taglaló csakra-tanokból, no meg a 
vitruviusi ábra történetéből egyaránt kiolvasható. Talán a legkézzelfoghatóbb 
példa lehet az orosz népművészet hétrétegű Matrjoska babája, amely mutatja, 
hogy a NAGYÍTÁS-képlet valamennyiben kódolva van.

VI. A  HELY S ZE LLE M E

Az emlékezet vesztés, a mindenkori hagyományok elhagyása, homályosulása 
nagyban befolyásolta a modern kor gondolkodását, úgy is mondhatnánk, annak 
alapjellegét adja. Ha a ravennai Ariánus keresztelőkápolnába belépünk, meglepve 
tapasztalhatjuk, hogy az apró, mégis felemelő hatású szentélyben a reneszánsz 
építészet ideáit látjuk megtestesülni. Az apszisokkal bővülő centrális tér kupo
lájának mennyezeti mozaikképén a mezítelen Krisztus látható, köldökében a

B o u llée : Newton s írem iék e  1 7 8 4 .

M akovecz Imre: Minimális környezet, 1972 .

N apban álló ifjú, varjú indián p a jzsd ísz

• 18 Hogy valójában mi ís volt a  jelentőségük a 
Vitruvius-ábráknak, é s  a  tényleges tartalma an
nak, ahogy ebből, az emberi alakot NAGYÍTVA 
új térideál született, sommásan megítélni nem 
könnyű, Annyi bizonyos, hogy Wittkower élve
lése annyiban helytálló a  bevett mütórténet-irás- 
sal szemben, hogy a reneszánsz építészeti for
dulat csak a mából é s  felületesen ítélve tűnhet 
elvilágiasitónak, azazazesztetizáló, elvonatkoz
tató, kvázi kiüresedő formarend irányába moz
dulónak. Különben miért állhatott volna az egyhá
zi építészet a  középpontjában. Wittkower viszont 
érzésem szerint ott téved (II. függelékében pél
dául), ahol a  középkorral egybevetve a rene
szánsz építészetet (talán mert egyrészt eleve 
ateista felfogással, mászrészt mert szenvedélyes 
reneszánsz.h ivóként ítéli meg) úgy láttatja, mint
ha ekkor állott volna először igazán konzisztens 
rendszerbe az a pithagoreus-platonikus geomet
riai elvrendszer, amelyet ő  a középkori építészet
ben csak kvázi kezdetlegesen és  töredékesen 
lát érvényesülni. Amivel minden bizonnyal nem 
számol, az a középkor végéig a szakrális építé
szetben jelenlévő tudás „a nem látható világ" geo- 
biológiai összefüggéseiről, amelyek a templom- 
építők számára a geometriai elvekben közvetle
nül metafizikai tartalmakat közvetítettek. Innen 
nézve nyilvánvaló, hogy látszólagos konziszten
ciája ellenére tartalmában valójában a rene
szánsz arányelmélete vált töredékessé.

• 19 Ekler Dezső: See/e und Form, Archiiese. 
Zürich, 1987 maj-jun. 31. o., ill. EklerDezsŐ: Lélek 
és forma, Makovecz Imre építészetéhez. Ber
csényi 28-30. Bp. 1990.. 266. o.

• 20 Makovecz rajzának közvetlen előzménye -  
mint Leonardónál Vitruvius -  Rudolf Steiner úgy
nevezett euritmiéja, nem könnyen magyarázható, 
lélekemelő, lélek-NAGYiTÓ mozgásmüvészeti 
módszere, amelynek tárgyiasan van köze a nem 
látható emberi aurához és  a magasabbrendü vilá
gokhoz.
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A  ház, mint em ber a kabbala szefirája 
(életfája) szerint

Ravenna: Ariánus keresztelőkápolna 
mennyezeti mozaikképe

Ravenna: San Vitale templom 
(szerző mérése)

vitruviusi körző középpontjával. Leonardóék nem vették volna ezt észre? A 
reneszánszot elemzők áital különösebb figyelemre nem méltatott különbség az 
ezer évvel korábbi korai keresztény kápolna és a reneszánsz ideái között csupán 
annyi, hogy e rotunda -  mint általában a középkorban -  rendeltetését illetően 
keresztelő hely volt, tehát úgymond a közvetlen ístenülés tere, és nem a rendsze
res és közösségi istentiszteleté. Mindez persze a kérdéshez intellektuális hitbéli 
buzgalommal és nem a rituális gyakorlat felől közelítő reneszánsz mesterek 
elképzelésétől talán még nem is állott volna oly távol.

Valóban nem könnyű magyarázatot találni arra, hogy a reneszánsz újítói, 
miközben római emlékek után kutatva nemegy világi rendeltetésű centrális épít
ményt templomnak véltek, másfelől meg végigkísérte munkájukat a centrális 
terek liturgiái alkalmatlanságáról folyó disputa, miért is nem fordultak komolyabb 
érdeklődéssel a korai keresztény építészet centrális templomai és azok liturgikus 
rendeltetése felé. Tudjuk persze, hogy többnyire keresztény templomokká alakított 
pogány római emlékeknek vélték őket, mint például Alberti a római Santa Constan- 
zát, sőt még a 12. századi firenzei Keresztelőkápolnát is. Megkockáztathatjuk 
tehát, hogy ha csak a ravennai emlékek eredetét ismerhették volna, talán másként 
gondolták volna végig a dolgokat.

A döntő liturgiái különbség a korai keresztény és a középkori meg a rene
szánsz és az újkori szakrális építészet között mégsem a fizikailag látható liturgiái 
használatban állott, Sokkal inkább abban, hogy az előbbiek szent helyeken épít
keztek, és térstruktúráikkal valójában ezeknek a helyeknek a szakrális tartalmait 
értelmezték és dramatizálták, míg utóbbiak ezt a tradíciót már többnyire elhagyták. 
Ennek bizonyításához viszont kitérőt kell tennünk, tisztázandó a reneszánsztól 
máig épülő szimbolikus-intellektuális jelentés-értelmezés és térképzés valamint 
a középkorig örökítődött rituális realizmus közötti különbségeket.

A nem látható világ értelmezése épp olyan sokrétű mint a látható világé. Le
írására és elemzésére legalább annyi féle tradíció hivatott mint a fizikai világ fé
nyeinek feldolgozására. Ahogy a természettudományoktól a marketing-tanokig és 
a mérnöki készségektől a szépirodalomig számtalan közelítés és fogalmi rendszer 
hivatott a látható dolgok értelmezésére, ugyanúgy örökítik a szellemiekről való 
tudást a legkülönfélébb fogalmi apparátussal felvértezett eszmerendszerek a mély- 
lélektantól az antropozófiáig, a keleti vagy a keresztény ezotériától a népi hagyo
mányokig. És ahogyan a fizikailag adott világ sokrétegű és tagolt, ugyanúgy szám
talan rétegbe és hierarchiába rendezetten képzelhető el a szellemiek szférája is.

A  két világ közötti átjárást naponta gyakoroljuk, egyszerűen azáltal, hogy ér
zünk, gondolkodunk, akarunk, beszélünk vagy alkotunk. Számos tradíció rögzíti 
viszont (és ebben van döntő szerepe általában és konkrétan is a hagyománynak) 
az átjárások egyéb, mondhatni közvetlenebb módjait. Olyanokat is, amelyek mára 
a közvélekedés tudatából többnyire kiestek, holott-természetük szerint-egyáltalán 
nem különböznek a tömegesen gyakorolt hiedelmektől, gondolkodásbéli babonák
tól, hétköznapi mágiás szokásoktól. Ilyenek a vallások liturgikus szokásai, a népi 
hagyomány hiedelmei, és ide tartoznak a manapság újra virágzó keleti gyógyászati 
módok, a homeopatikus terápiától a jóga gyakorlatain át az akupunktúráig. Egyik 
sem kevésbé hiteles vagy átfogó mint a másik, pusztán a kollektív emlékezetből 
való kiszorítottságuk mértéke tesz közöttük látszólagos különbséget.

Nemegy tradíció tartotta fenn máig az átjárások egy sajátos területén való 
jártasságot, amelyet radiesztéziának, bioenergetikának vagy geobiológiának ne
veznek ma, s amelyet a keleti hagyomány feng sui néven örökített tovább. Érintik 
és részben tartalmazzák ezt a hagyományt a klasszikus asztrológiák, a keresz
tény ezotéria, az okkultizmus különböző vállfajai és az antropozófia is. Számos 
ponton utal rá a keresztényi és általában a vallási szimbolizmus. A nem látható 
földsugárzások tana ez, amely különböző szinteken és eltérő fogalomhasználattal 
írja le a földmágneses sugárzásból illetve a bolygók rendszerének erőteréből 
fakadó úgynevezett tellirikus illetve kozmikus sugárzásokat, valamint az azok 
kölcsönhatásából eredő tényeket. Anélkül, hogy hosszasabban részletezném
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amit e tárgykörben tudni vélek, röviden mégis le kell írjam azt ami ide tartozik.
A földsugárzások a kozmikus erőtérrel együtthatásban a föld felszínén sávok

ba rendeződnek. A vízerek és a törésvonalak kivetülései szabálytalanok, viszont 
az alapzónák, amelyeknek számos típusa ismert, raszterekkel hálózzák be a 
földet. A szabályos Hartmann-, Curry-, tigris- és egyéb hálók lényegében véve 
hierarchikus rendszert alkotnak, amelyben a sűrűbben futó vonalak beletago
zódnak a magasabb rendű sugárzó zónákba. Utóbbiak az úgynevezett szakrális 
hálók, amelyeknek az avatottak ugyancsak számos vállfáját ismerik a Ley vona
laktól a Krisztus-hálókig és Szent György-sávokig.

A magasabb hierarchiába tartozó hálók metszéspontjain épültek a romárkor 
végéig, de még a gótika idején is nagyobbrészt a templomok. Hozzáértők szerint 
ezek azok a szent helyek, ahol a dolmenek, a látó-kövek, a pléh Krisztusok, a 
kunhalmok és általában a fontosabb temetkezési helyek is találhatók. így tele
pültek a szakrális központokTibetíől Közép-Amerikáig, Egyiptomtól Stonehenge- 
ig. A templomok mérésekor nem csak az igazolható, hogy az oltárok a szent 
hálók metszéspontjain állnak, hanem az is kiderül, hogy a szakrális épületek és 
együttesek térbeli alakítása követi, értelmezi és úgymond hozzáférhetővé, átélhe- 
tővé teszi e helyek sugárzó képességeit.

Innen kezdve persze néhány fokkal bonyolultabbá válik a kérdéskör, mintsem 
hogy leegyszerűsítve interpretálható volna. Mégis, példával talán megvilágítható. 
Értők szerint a jaki, a zsámbéki vagy a bélapátfalvi román templom is úgy épül fel, 
hogy a nyugati kapuján belépő halandó az oltárig jutva a hét emberi csakra hierar
chikus rendje és rendeltetése szerint vehet fel láthatatlan sugárzó energiákat. Ha 
igazak az ezotériában jártas bioenergetikusok állításai, akkor a középkor végéig 
épült templomok lényegében véve „töltőhelyek”, ahol a magasabbrendü sugárzások 
közvetítette energiák szellemi tartalmakat mozgósító hatása érvényesült az isten
tiszteletek alkalmával. Hasonlóan az átlagos földsugárzások táplálta mindennapos 
testi energiafelvételhez, ami nagyrészt az alvás ideje alatt történik. Számos liturgiái 
elem utal fentiekre máig, például a keresztvetés kötelme, amely rituális tartalma 
szerint csakra-nyitás, vagy az oltárnál zajló rítusok; ezek mind közvetítő jellegűek.

A templomok rendeltetése és értelme ezek szerint nem több és nem is keve
sebb mint a szent helyek használatának dramatizálása. A templomok a földrajzilag 
adott, térben hierarchikusan rendezett sugárzó energiákat az ember energetikai 
felépítettségére hangolják, azzal harmonizálva teszik „hozzáférhetővé”. A temp
lomok térbeli felépítésüket tekintve tehát végső soron tehát NAGYÍTOTT rítus
képletek. Mindez szükségképpen hozza magával az emberi alkat térbeli FELNA
GYÍTÁSÁT, amely e templomok térstruktúrájának alapvonása. Ha elgondoljuk, 
hogy az építészet genezisét a szakrális épületek adják (hisz az építészettörténet 
lényegében véve templomok építészetének története), kimondhatjuk, hogy az 
építészet eredendő rendeltetése a rituális „üzemmódnak”, az emberi alkat térbe 
NAGYÍTÁSÁVAL való szolgálata lehetett. Az építészet az embert a kozmikus 
térhez NAGYÍTJA. Az építészet mintha ezért lett volna „kitalálva”.

V II. R ÍTU S ÉS É P ÍTÉ S ZE T

Anélkül, hogy tovább akarnám téríteni a nyájas olvasót, végül is következtetéseket 
szeretnék levonni a fent írtakból, hiszen csak a NAGYÍTÁS-probléma gondolati 
kalandja miatt merészkedtem egyáltalán idáig. Amennyiben igazak az újabb kori 
bioenergetika állításai, akkor a „régiek" templomai, amelyekből az építészet, 
mint kultúra eredeztethető, nem rendeltettek másra, mint hogy az ember alkatából 
eredő készségeit a külső világ erőivel egybekapcsolják, azokkal összhangba 
hozzák. Ugyanúgy, ahogy ezt a liturgikus gyakorlatnak máig alapját képező beava
tási rítusok teszik. Azaz hozzáemelik az embert a magasabbrendü spirituális 
világhoz. így NAGYÍTJA az embert a régiek szakrális építészete -  ahogy a geo- 
bioiógia mesterei m ond ják -a  Föld idegáramaihoz.21 Ebben az értelemben tehát 
a tradicionális szakrális építészet az emberi aurát a világ téri kozmoszához 
NAGYÍTJA.

Szent György háló ábrája 
egy mai radiesztézía-tankönyvből

A jak i templom alaprajza (szerző kollázsa)

• 21 Szőke Lajos: Befolyásolhatatlan földsugár
zások. Faktor BT. Csömör, 1994,
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R av en n a : Ariánus kereszte lők áp oln a 
a lap ra jza  (sz e rz ő  m é ré se )

Ha az eddigi gondolatmenetet elfogadjuk, megengedhető, hogy kimondjuk, 
talán az építészettörténetének a főárama az, amelyről a TÉRNAGYÍTÁS kapcsán 
beszéltünk. Egyfajta központi forma problémája, vezérmotívuma ez az építészet
nek, a „régiektől” Vitruviuson, Leonardón és Boulléen át egészen Makoveczig, 
A magasrendű és ihletett NAGYÍTÓ építészeté, amelyhez képest a többi áram
latok némiképp mellékesnek is volnának mondhatók.

A  levezetésből ugyanakkor az is kitűnik, hogy a NAGYÍTÓ építészet termé
szeténél fogva rítus-függő, azaz „működési módját” tekintve a rituális hangoltságot 
kell hogy kövesse és szolgálja. Ebben az értelemben igaz Goethe meglátása, 
miszerint az építészet „megdermedt zene" volna: nem tud uralma, befolyása alá 
hajtani mint a zene, mert nem aktív, nem időbeli képződmény. Kénytelen bevárni 
a rítus hangoltságát, azaz a megfelelő időt és dramaturgiát. Nem hangol, nem 
hangolható, hanem rá kell hangolódni. (Ellenpróba: ki hányféleképpen képes 
látni ugyanazt az épületet?) Enélkül néma az építészet, mint a románkori romok 
évszázadok óta. Az építészet tehát azért szakrális képződmény, mert eredendően, 
természeténél fogva idő és dramaturgia-függő. Ebben az értelemben rítus-, azaz 
használat-függő, és nem is lehet más.

Ebből kiindulva volna talán érdemes újraértelmezni és végiggondolni az építé
szet olyan alapvető térbeli dramaturgiai fogásait, m inta kapuk beavató átváltása, 
mint a hosszanti terek vonulása, a megérkezések szentélyes felfelé centralitása, 
a határoítság identifikáló ereje, és így tovább.

Felvethető persze, hogy az építészet végső soron nem tesz mást, mint általá
ban a többi művészetek: a lélek-NAGYÍTÁS, a lélek-emelés dramaturgiájával 
él, Ugyanazt műveli, m intami a vallásoknak, a nagy filozófiáknak vagy a nevelés- 
művészetnek is az értelme: a hozzá-NAGYÍTÁST a határtalanhoz, a magasabb- 
rendűhöz emelést. A jó művészetek mind hasonló dramaturgiát követnek. Példa
ként csak egy verset hadd hozzak Petőfitől, mutatva hogy a NAGYÍTÓ metaforák 
rendre megtalálhatók NAGY költők NAGY verseiben.

A TISZA

Nyári napnak alkonyúlatánál 
Megáílék a kanyargó Tiszánál 
Ott, hol a kis Túr siet beléje, 
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden 
Ballagott le parttalan medrében, 
Nem akarta, hogy a nap sugara 
Megbotoljék habjai fodrába'.

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg 
Volt terítve, s tartott a mezőnek, 
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

Túl a réten néma méltóságban 
Magas erdő; benne már homály van, 
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.
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