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Az emberi gondolkodás egyik furcsa sajátossága a megszokotthoz
való ragaszkodás, a megszokottnak kényelmében, nyugalmában meg
maradni akarás. Az ember, ahol csak teheti, kerüli a valóságnak vég
sőkig ható mérlegelését, újra átgondolását, A külőnös, hogy ez a rest
ség nemcsak a mindennapi, az anyagi élet, hanem a szellemi élet terén
is,.így a vallással összefüggő kérdésekben is igen gyakran jelentkezik.

Sokszor elevenen érzi ezt a müvészi szándékú építész. is, aki egy
házi feladatokkal kerül szembe. Száz eset közül legalább kilencvenben
az épittető egyházkOOség vezetöi jó előre kikötik: "de a mi új temp
lomunklegyen olyan stílusú, mint ez vagy az a régi templom." Ezt a
magatartást a tradíciók mellett való kitartás jelszavával tiszteletre
méltóvá kendőzik. pedig úgy látszik itt sincsen másról szó, mint a
megszokotthoz való ragaszkodás megnyugtató mivoltáról. Mivel a
magyar templomoknak legalább hat tizedrésze a barokkstílus idején;
háromtizede pedig a mult század stílusokat utánzó korszakában épült,
ezek formáit a közönség megszokta, azok igaz avagy hamis pompáját
szeréti - a ma épülő templomban ezek mását akarják megvalósítva
látni, tehát itt is a megszokottat kívánják előírni.

Sokféle szempontból különös ez. Elsősorbanazért, mert a római
egyház az ember lelkiéletének mélyreható ismereténél fogva, soha nem
ragaszkodott maradandó külső formákhoz - ellenkezőleg, épp mivel
ft hitélet frisseségét mindenek fölé tette, mivel a templom és felszere
lésének formáitól annak megelevenítését várta - fennállásának két
ezer éve alatt a templomformáknak egész sorozatát teremtette meg,
avagy hagyta megteremteni, egyik formát, egyik építő stílust sem mi-
.nősitette egyedül megengedhetőnek, a katolikus hitet egyedül kifeje
sönek, Amint a változatlan hit új és új megnyilatkozásai egymásra
következtek, az egyház mindig az azoknak leginkább megfelelő épí
tészeti formák felvirágzását segítette elő, mindig a kor lelkületét
leginkább megszélaltató stílusnak adott szabad utat. A Tridentinum
utáni idők erős érzéki alaphangulatából fakadtak a pompázatos ba
rokk templomok, amelyek épp olyan díszesek és ragyogók voltak,
mint e kor áradónyelvü egyházi szőnoklatai, Pázmány Péter képzelet
dús nyelve és annak a kornak templomai tökéletesen egybehangza
nak, fl ez összehangzás kedvéért számos komor gótikus bazilikát és
csarnoktemplomot alakítottak át a barokk stílus jegyében. De senki
sem akadt, aki mindennek ellenmondott volna, a tradiciókra hivat
kozva, azokat védeni akarta volna! A XVIII. század végén, a XIX.
század első felében, amikor Európában ismét a görög-római szellem
tradícióinak tisztább kultusza uralkodott a szellemi életen, az egyház
világszerte klasszicizáló formákban építette a dómokat - és fel sem
merűlt az a gondolat, hogy a pogány-világ építészeti formáit a ke
resztény Istenházak építésénél nem illik alkalmazni.
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Hasonlóan érdekes megfigyelni azt, hogy a művészi formán túl
a templomtér célszeriisége. az egyháeépíttetöknek mennyire fontos
volt. Amikor a püspöki katedrálisok, a meaostori templomok építésére
a XIV-XV. században a városok polgári templomainak építése kö
vetkezett, amikor a feudális rendre rátelepedett a városköztársaságok
polgári egyenlősége - nyilvánvalóvá vált, hogy a bazilikás templom
tágas főhajójával, szűkebb, sötétebb, az oltárra kilátást nem nyujtó
oldalhajójával nem felelt mega hívők társadalmi életrendjének, s ime
ekkor megszületett a karcsú oselopos, egyenlő magasságú hajókból
ősszetevödő, egészében áttekinthető csarnoktemplomok típusa. Ami
kor az istentiszteletekben mind nagyobb szerepet kezdett já~szani a pré
dikáció és fontossá vált, hogy a hitszónokot ne csak hallani, hanem
látni is lehessen - akkor a prédikáló rendek, később a harcos jezsui
ták megteremtették a prédikációs templomot, amely lényegében egyet
len nagy terem volt, oldalt keresztirányban esatlakoző, kis mélységű

mellékoltár kápolnákkaLMindez annyira világosan tükröződik az
építészettörténetben, hogy szinte azt szerotném mondani: nincs és
nem volt a földön még egy építtető, aki annyira a funkciók, a rendel
tetés jegyében kívánt volna építkezni, mint a római egyház tette.

De újabban, vagy száz éve, mintha mindez megváltozott volna.
A templomépítés szabadsága, a célszerűség keresése helyére a XIX.
század közepén egy furcsa, külsőleges tradieionalizmus lépett, amely
a mult. templomainak utánzását írta zászlójára és ezt a felfogást köz
érvényiivé tette. Érdemes ennek okait kiismerni. Az egyik, általános
jellegű ok, talán az, hogy a XIX. században az építészeti alkotó kész
ség mintha elbágyadt volna. Erre mutatnak jeles építészek és filozó
fikus esz.étikusok nyilatkozatai egyaránt. Schoppenhauer írta ezeket:
"Korunk építése a régiek példáv,'ól és szabályait ól nem távowdhatik
el anélkül, hogy a romlás útjára ne kerülne. Számunkra alig marad
más hátra, mint a régiektől visszahagyott művészetek alkalmazása és
szabályainak betartása." A legelső magyar művészettörténész,Hensel
mann írta: "Szinte lehetetlen már olyan homlokzatot feltalálni, amely
egy régihez ne hasonlítana." A másik ok úgylátszik az, hogy míg a 18.
század végéig a templomépítés nagyobbára egyházi építőmesterek

nek, szerzeteseknek, püspökök házi építésieinekkezében volt, addig
azóta szinte kizárólag világiak a tervezők, sőt igen sok esetben másik
vallású építészek, akik épp ezért az egyház évezredes felfogását úgy
látszik nem is ismerték, sőt hamis historizmusuk jegyében, teljesen
félreismerték. Az építtető közösségek ízlésbeli nevelését pedig ugyan
ez a felszínes történelemismeret lepte el.

Az utca emberének véleménye: az Isten háza legyen minél dísze
sebb, ékesebb, pompásabb. (Mollináry Gizella írta valahol: "A temp
lom a legszegényebbek szalonja' , ) . Kisműveltségű, gyenge' ízlésű

hívők, félreértett hitbuzgalmukkal, kezdeJeges Izlésű díszítések özö
nével borítják el kedvenc szentélyíik oltárát, hasonló lelkületű egyház
fiak és ezeket ügyes kereskedői érzékkel kiszolgáló kegyszerkereske
dők ízlésének jegyében egyre agyondíszítettebbekké válnak a templo
mok. Az utolsó száz évben ízlésoktatásban nem részesült lelkésztől
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nem is lehet rossa néven venni, hogy amikor buzgó hívői a templom
iránti szeretetböl általuk szépnek tartott tárgyat: szobrot, virág
edényt, hímzett, horgolt takarókat ajánlanak fel, nem tudja, iniként
is utasítsa el az ilyen ajándékot anélkül, hogy megbántsa az adako
zót! A sorozatos buzgó ajándékozások telezsúfolják a templomokat,
a hívek tömegeinek pedig épp ez a talmi gazdagság jelenti az Isten
házának szépségét. Mindezekből ered a pompa és a dísz utáni óhaj,
amely megnyilatkozik, amikor új templom épülne, s amikor az épí
tész nemes egyszeruséggel szeretne alkotni.

Itt megint érdemes a multba fordulni, a történelmet meghall
gatni és megkérdezni, hogy vajjon az egyház nagy korszakában mi is
volt a katolicizmus álláspontja1 Az egyháztörténelem néhány érdekes
oldalát kívánom fellapozni. .

A középkor korai szakának egyik legfontosabb szervezete, Szent
Benedek rendje, a IX. század végére erősen visszafejlett. Ekkor az,
aquitániai Kegyes Vilmos herceg egyik birtokán végtelen erdők ren
getegében megalapította Cluny bencés monostorát, amely a rend
renaissanceának anyjává lett. Cluny első szerzetesei a vallásosság és.
az emberiesség, a teremtő munka és a jőtékonykodás melegágyait
teremtették meg a vadon kösepén. Számos innen kirajzott monostor
vitte szét egész Európába a cluny reformot. Clunyben új életre kel
tették Szent Benedek reguláit és alig egy~vszázad alatt a megerősö

dött rend a kornak nemcsak egyik leghatalmasabb vallási, hanem
társadalmi tényezője is lett. A monostorok százai úgy sorakoztak egy
más mellé, mint egy fejedelmi koronán a gyöngyök és az ékkővek,

A monostorokból a buzgó, világos látású és tudós szerzetesek százai, .
ezrei mentek szét a világba, nemcsak a hitet terjesztették, az emberi
jótékonyság cselekedeteit gyakorolták, hanem egész lelkületüknél,
gondolkodásuknál, cselekvésüknél fokva, a föld sójává lettek. Nem
csak pápák sorai emelkedtek kia rendből, nemcsak püspökök százai
kerültek innen Európa székesegyházaiba, hanem államférfiak, kirá
lyok kancellárjai és tanácsadói, trónutódok nevelői is lettek belőlük.

S a szinte csodálatos módon kiterebélyesedett rendnek legnemesebb,
legemberibb célokat szolgáló munkájából mindezen felül ezidők .leg
nagyobb vagyona is felnőtt, mert a bencések a nekik adott pusztasá
gokból, moesarakből, erdőkből legkitűnőbben müvelt földbirtok
központjaivá váltak, amelyekbe összehordták a föld gyümölcseit, hogy
legyen miből kenyeret sütni a magukra hagyott szent együgyűek

nek. E termelő és gyüjtő munkához társult az ipari munka: a monos-
. torok mühelyeiben fontak és szőttek a harátoknak és szegényeknek,
ott gyártották a földmíveléshez és az ipari munkához szükséges szer
számokat, aZ ekéket, a malmokat, a szövőszékeket. így a hitélet virág
zásához olyan gazdasági virágzás társult, amely lendületében, egy
másbakapcsolódó fogaskerekekhez hasonló módon, olyan gazdasági
formákat öltött és olyan terjedelmüvé lett, amely szinte emlékeztet
a XIX. század nagyiparának kifejlődésére. Ebből eredőleg a sok száz,
sőt sok ezer monostorra tagolódó bencés rend akkora gazdasághoz és
vagyonhoz jutott, amely azokban az időkben Európaszerte egyedülálló
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volt. A rend megélbetésén és [ótékonykodásán túl akkora feleslegek,
olyan anyagi lehetőségek mutatkoz.ak, hogy az első szegényes, fából
összerótt monostorok helyén, kőből remekbe rakott, roppant monos
torok épűlhettek, díszesnél díszesebb templomokkal, káptalani ter
mekkel, apáti házakkal, oszlopsoros kerengőkkel, amelyek építészeti
tökéletességükben messze felülmúlták az egykorú királyi palotákat.
E fejlődésről képet ad az, hogy az évezredfordulón kétszáz év alatt
Cluny monostora háromszor épült újra éspedig mindig remekebbül
és pompásabban.

Ez magával hozta, hogy a monostorok szorgos társadalmában az
építöbarátok szervezete is kialakult, nagytudású, művészi képességű

barátok álltak a rend rendelkezésére, sőt mindazoknak, akik templo
mokat kívántak építeni. Mert amint a rend nemcsak magáért, hanem
az egész világért dolgozott, alkotott és teremtett, úgy az épí.őbarátok

is nemcsak a rendnek építettek, hanem a XI. századi hitbuzgalmi fel
virágzás közepette, mindenütt megjelentek, ahol nagyo; és szépet
kellett az Úr dicsőségére építeni, s tudlisukkal mindenütt segítették
az építeni akarókat. így a bencés rend egyik nagy élesztője lett a kor
építészeti előrehaladásánakés a pompázatos bencés stílus egész Euró-
pában elterjedt. .

Az érdekes most már az, hogy a bencés rend gyors és hirtelen"
felvirágzása, páratlan gazdagsága a XL század végén egyes rend
tagokból éles ellentmondást váltott ki. Mert a gazdagság és a jólét a
szerzetesi világban is a kezdeti eszmények észrevétlen feladását ered
ményezte. Az egykori eélkitűzések, a pompa és gazdagság fényében
elhomályosodtak - és ekkor támadtak a rendnek olyan éleslátású
tagjai, - akik visszapillantva a multba, Bennora és üdillonra,a
clunyi reform nagy szellemeire, azok eszményeire és programmjára 
úgy látták, hogy vissza kellene térni az ősi egyszerűség útjára is,
arra, amely a vallási és emberi feladatokat tisztábban szolgálta.
A molesmei bencés monostor három szerzetese, Bernát, Róbert és
Alberik elhagyták monostorukat, Hugo lyoni érsekhez vándoroltak és.
engedélyt kértek tőle egy új monostor alakítására, ahol Szent Be
nedek reguláit a legvégsőbb szigorúsággal betarthatják. Az engedélyt
elnyerve, tizennégy társukkal Chaion közelében a ci.eauxi moesaras
erdőben fából szegényes monostort ácsoltak maguknak és ott új életet
kezdettek. Elgondolásuk lényege az volt, hogy minden munkát ma
guk végesnek, hogy ajándékokat és alapítványokat, amelyek függet
lenségüket korlátozhatnák, el ne fogadjanak. Cluny ez új hajtásából
negyedszázad alatt hatvanezer ciszterci szerzetes került ki, akik
kezük munkájával a monostorok százait teremtették meg a Tiberistől

a Volgáig, a Manzanarestől a Balti tengerig. Cluny fénye és gazdag
sága, amely ellen feltámadtak, intő példaként állott Szent Bernát és
társai előtt. Szerit Bernát minden vonatkozáshan a végső egyszerűsé

get, a szegénységig menő egyszerüséget tette rendje legfőbb alapjává
az építkezésben is. Eltiltotta a díszes templomok, a szétsugárzó karé
lyos szentélyek építését, a bencés építkezések messzemenően gazdag
faragásait, az oltárok arannyal és drágakövekkel való díszítését. EZ"
elveiért harcba ment mindaz ellen, amit feleslegesnek, a hittől és a
szegényektől elvettnek tartott, mindezt szóban és írásban ostorozta,
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az építészeti egyszerüség szigorú szabályait állította társai elé. A Szent
Theodorikról nevezett apátság fejéhez, Vilmos apáthoz intézett apolo
giájában részletesen kifejtette a templomok építéséről vallott Iulfogá
sát, Ebben az írásban olvassuk ezeket a sorokat:

"Mire való az egyházaknál a rendkívüli magasság, a határtalan hosszú
ság, a fölöi'Jeges szélesség, a kövek sokbakerülö csisz olása, a gazdag festés,
amely az imádkozó figyelmének lekötésével, az érzelmet megzavarja. sőt bizo
nyos tekintetben zsidó szokásra valló. Főpapok, ,mondjátok meg, mit keres az
arany a templomban ~ Kérdem tőletek, sz.erzetesektöl: ugyan mondj átok meg ti
szegények, ha valóban szegények vagytok, mire való az arany a templomban i
Mi, akik az ernberek társaságát és a világ kincseit és ékességeit Krisztusért el
hagytuk - kik mindazt, ami gyönyörűen ragyog, kellemes illatú, édes hű, tet
BZCltöS tapintású ős testi gyönyört semminek tartottuk, esakhogy Krisztust meg
nyerjük - ugyan kérlek, kikben akarunk mlndezzel áhitatot kelteni i Mit úhaj
tunk ezekkel elérni i Talán az ügyefogyottak bámulatát és az egyszerű emberek
gyönyörködtetését I Vagy talán, mivel a pogányok közé elegyedtünk. eltanultuk
mesterségíiket, bálványaiknak szolgálunk 1 Aranyba foglalt ereklyékkel hízlal
ják a szemeket és nyitják meg az ajkakat. A férfi- és nöszenteket gyönyörű

alakban ábrázolják, abban a hitben, hogyannál szentebbsk, minél színesebbek.
Az emberek csókolásukra sietnek és készségesen hordják az adományokat, 
de inkább bámulják szépségiíket, mintsem tisztelik bennük, ami szent. A kerek
csillárok és fához hasonló gyertyatartók drágakövei nem kevésbbé fénylenek,
mint maguk a gyertyák. Vajjon ezekben a bűnösnek toredolemro gerjesztése, vagy
a figyelönek elbámultatása a cél i Oh, hiúságok hiúsága, melyben több az ősz

szerűtlenség a hiúságnál. Az egyház falait gazdlag díszítés lepi el - szegényei
meg szűkőlködnek. A templom falait aranyba foglalják, fiaikat pedig meztele
nűl hagyják. A szegények: nélkülözése árán a gazdagok szemei élveznek. A kiván
csiaknak van miben gyönyörködnie, a nyomorultak meg nem akadnak segítőre;

Vajjon a szenteket tiszteljük-e, amitkiora padozaton, amely tele van képeikkel,
ide-Olda járkálunk I Gyakran megesik, hogy az angyalnak szájába köpnek, a
szeuteken meg sarokkal tapodnak. De ha már a szent alakokat nem kímél ik,
miért nincs érzékük a szép szín iránti Mire való az ékesítés, ha mindjárt be
piszkolják i Miért készítik a festményeket, ha mindjárt agyon is tapossák i Mit
érnek a szép alakok, ha örökös por lepi el öket i De az olvasó szerzc.es testvérek
becsülik-e valamire a köböl faragott, mcselyra gerjeszti\ szörnyetegeket, a cso
dálatosós rút szcmrcvalóságot, a szemrevaló rútságot i Helyén vannak-e itt a
ronda majmok, a vad oroszlánok, a szörnyeteg kentaurok, a fél emberek, a tarka.
tigrisek, a küzdö katonák és a kűrtös vadászok. Itt több testen csak egy fej,
amott pedig több fej alatt csak egy test látható. Négylábú állatok, kígyó fark
kal, hal fejjel, majd meg előrészükön ló, hátsó felükön kecskealakkal váltakoz
nak. Ilyennek látva, e nagy változatosságban az ember inkább a faragott már
ványban, mint a kődexben olvas és egész napon át inkább ezeket csodálja, mint
sem az Isten törvényein elmélkedik. Az Istenélt I Ha már ezen döreseget nem
szégyenlik, miért nem sajnálják legalább a költségekeU" (Mabillon.: S. Bernardi
Opera T. 1. 544-545.) -

És amit Szen; Bernát ilyen hévvel leírt, azt rendjével el is ra
gadtatta. A középkori ciszterci monostorokat elsősorban arról ismer
hetni meg, hogy a szentély egyszerű, egyenes záródású, s alája nem
épült misztikus világítású altemplom, hogy a templomnak nincsen
hatalmas tornya, a harangole elhelyezésére a tetőgerincre kis huszár
tornyot tettek, a kapuzatot, a pillőrfőket nem borítják el azok a fan
tasztikus faragások, amelyeket az Apolcgiában Szent Bernát annyira
kicsúfolt. Az ablakok üvegeit nem festik ragyogó színüekre, azokra
legfeljebb fekete vagy szürke vonalas képeket rajzolnak. A kolostorok
építészeti jellegzetessége ugyancsak a szigorú egyszerüség. Ha, Citeaux
tervére nézünk, akkor az olybá tűnik, mintha egy végsőkig észszerű,
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geometriai rendezettségű, modern alaprajzot látnánk, az egyszerű

stereometriájú épülettestek tisztán kapcsolódnak egymásba.
Szerit Bernát felfogása az egyházi építéssetröl, rendje monos

toraiban megvalósult elvei, a mai szellemben alkotó építőmüvész szá
mára a legnagyobb meglepetést jelentik, hiszen Szent Bernát szavai
ban azokat az elveket hallja felcsendülni, amelyekhez maga is eljutott,
amelyeket a világi célú építkezéseiben megvalósítani igyekszik. Nyolc
száa év távlatából egy rokonszellem szól hozzá és úgy látszik, hogy
ezeket az elveket igyekeznek megvalósítani korunk legjobb templom
építői is, akik úgy érzik, hogya mai kor vallásossága, a templom
építés terén is reformot követel. A mai egyházi élet, a hitelvek meg
valósulásai ma ismét más formát öltöttek. A barokk kor pompájára,
fellengző áradására újra egy egyszerű, bensőségesebb, mélyebb val
lásosság következett. A vallástételek igazabb átérzése, mélyebbre
szántó átélése épp úgy eltávolít benünket a templomok formai külső

ségeitől, amint az Szent Bernáttal és társaival történt. Eltüntek a
XVIII. század ragyogó, a fejedelmiekkel vetekedő egyház udvarai.
Helyükre a nép széles rétegei felé forduló, a mindennapi életbe bele
kapcsolódó egyházközségek és azok együttműködésének munkája
lépett. És ez követelően hozza magával a templomok formai leegysze
rűsítését. A falakat és mennyezeteket elborító pompázatos díszítések
nek szépsége helyére újra az egyszerűnek, a nagyvonalúnak, a tiszta
formáknak szépsége lép. És mindez nemcsak a modern építöművészek

véleménye, hanem Rómáé is, - erre mutat az a számos intézkedés,
amelyik mind az egyszerűség felé kívánja visszavezetni a templomot.
(Gyertyák számának korlátozása, művirág díszek eltiltása, stb. stb.)

így látva a templomi építészet kérdéseit, kérdezzük, vajjon indo
kolt-e, hogya vallási élet átformálódása, építészetünk megújhodása
idején a templomot tervező építésznek művésai akarásai korlátoztás
sanak, - hogy az ilyen természetű megbízásoknál ma is azok kerül
jenek előtérbe, akik pompásabbat ígérő tervekkel jelentkeznek?

Dr. ing. Bierbauer Vit'gil
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