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Milyen mértékben fejezte ki a gó
tikus művészet a maga korát és mik
voltak azok a történeti erők, ame
lyeket kifejezett? Mint Louis Gro
decki rámutat a Critique számára
írt tanulmányában, ez a kérdés áll
ma a gótíkára vonatkozó kutatások
előterében. A kérdés korántsem
egyszerű, mert ahhoz, hogy vála
szolhassunk reá, előbb azzal kell
tisztába jönnünk, hogy mit értsünk
ebből a szempontból történeti ko
ron és erőkön. Bizonyos általános
környezetet s az emberi törekvé
sek valami kiegyensúlyozott átla
gát? Vagy a bölcseleti, vallási, il
letve politikai gondolkodás vala
mely sajátos formáját? Vagy in
kább a társadalmi szervezet sajá
tos állapotát, benne azoknak a sze
mélyeknek anyagi helyzetét. akik
megrendelték ezeket a műalkotáso

kat, valamint azokét, akik készítet
ték?

Hogy rnennyire fontos ez a tisz
tázás - hangsúlyozza Grodecki -,
nyomban szemünkbe tűnik, ha elő

vesszük E. Panofsky 1951-ben "Gó
tikus építészet és skolaszticizmus"
címmel megjelent könyvét, amely
ben a szerző a gótikus építészet és
a thomista bölcselet szoros kapcso
lata mellett érvel. Panofsky szerint
a "Summa" és a katedrális meg
egyezik egymással "gondolati for
máiban", mert abban az igyekezeté
ben, hogy "értelmes együttest" ké
pezzen, mind a kettő szigorúan kű

Ionválasztja II részeket, világosan
feltünteti a részek hierarchiáját és
dialektikusan oldja fel az ellenté
teket. De mennyiben volt ez a szá
zad irányító gondolata? - teszi
fel a kérdést Grodecki. Mennyiben
volt beavatva a művész ebbe a
módszertanba, amely a XIII. szá
zad szellemi életének egy speci
alizált ágát jellemezte? Ha tehát
a szintézis bizonyos fokán méríe
gelhetjük is Panofsky elméletét,
nyilvánvaló, hogy alapjában csak

a szemlélődés egyik nagyon szép
lehetőségének tekinthetjük, mert
végeredményben csupán szimboli
kus összefüggést létesít az alkotás
két területe között.

Egy másik kutató, H. Sedlmayer,
akinek könyvét "A székesegyházak
keletkezése" címmel 1950-ben adták
ki Zürichben, a gótikus építészet
ben és a művészetekben, amelyeket
ez az építészet magával hozott, egy
bizonyos liturgiának, helyesebben:
a hagyományos liturgia bizonyos
felfogási módjának megnyilvánulá
sát véli felfedezni. Ennek a felfo
gási módnak, amelyet ő "ágostoni
misztikának': nevez, szinte titkos
szimbolizmusával szeretné Sedl
mayer magyarázni a gótika egyes
vonásait. Megint csak olyan kísér
lettel állunk tehát szemben, amely
a művészetet a kor szellemi életé
nek egy specializált ágába akarja
belegyökereztetni, holott ezen a
teljesen zárt területen csak a kivé
teles tanultságú emberek és egy
házi szónokok birhattak jártasság
gal. Már pedig Grodecki szerint
semmiképen sem ezeké lehetett a
döntő szó a kor arcának meghatá
rozásában.

Grodecki úgy hiszi, hogy még
mindíg közelebb jutott a valóság
hoz Emile Male, aki lB96-ban meg
jelent könyvében Vincent de Beau
vais "Speculum májusv-ának se
gítségével próbált behatolni a XIII.
század Ikonográfiájának és vallá
sos művészetének szellemébe. Vin
cent de Beauvais domonkosrendi
szerzetes volt, s ebben a papoknak
szánt enciklopédia-féle munkájá
ban, amelyet 1247 és 1259 között
írt, kereken 450 szerző 2000 műve

illapján a kor egész tudását kíván
ta rögzíteni. Male ezt {l részben tu
dós, részben népies összegezést úgy
fogta fel, mint a XIII. század "át
lagos gondolkodását", amely a mű

vészetekre is rányomta bélyegét.
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Nem kétséges azonban - álla
pítja meg Grodecki -, hogy az
ilyenfajta általános jellegű vizsgá
lódások csak akkor érhetnek vala
mit, ha egyidejűen figyelemmel
vannak azoknak a régészeti és tör
téneti kutatásoknak az eredményei
re is, amelyek e rnűvészet tisztán
iormai és technikai oldalát tekin
tik tárgyuknak. vagyis azt, ami va
lóban autonóm benne. Hasonlókép
pen szükséges az is, hogy a góti
kus művészetet, bármilyen nehéz
ségekbe ütközzék, belehelyezzük a
középkor gazdasági és szociálís vi
szonyaiba. Gyümölcsözően ugyanis
csak akkor elmélkedhetünk arról,
hogy mi a történelmi jelentésük
ezeknek a művészí alkotásoknak,
amelyek ma a legközvetlenebb, leg
hozzáférhetőbb és leghitelesebb do-
kumentumai a középkori civilizá
ciónak, ha már fényt derítettünk
keletkezésük valamennyi emberi
feltételére. Utóbbi cél érdekében
alulról felfelé kell haladnunk. Meg
kell ismernünk a munkás, a kőfa

ragó, az építész helyét az akkori
társadalomban, elemeznünk foglal
kozásuk sajátosságait, az anyagi és
technikai kényszerűségeket. a kö
rülményeket, amelyek között dol
goztak. Felelnünk kell arra, hogy
pontosan ki és milyen módon irá
nyította ezeket a vállalkozásokat, ki
határozott a programról és az anya
gi ügyekről. Meg kell kérdeznünk,
hogy mi lehetett a része a teoló
gusnak, a közigazgatásnak, a tech
nikusnak és a művésznek ezekben
a kollektív munkákban, amelyek
nek megvalósításán nemzedékek
fáradoztak.

Mert hogy mílyen tévedésekbe
eshetnek egyébként kiváló történé
szek is, ha elhanyagolják a most
felsorolt kérdések vizsgálatát, mu
tatja R. S. Lopez tanulmánya is,
amely az "Annales d'histoire éco
nomique et sociale" 1952-es köte
tében látott napvilágot. Lopez ab
ból a sokszor szóvátett megfigye
lésből indul ki, hogy a gótikus szé-
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késegyház a maga túlméretezett
nagyságával és pompájával kirívó
ellentmondás volt a városok, gyak
ran igen közepes városok gazdasági
helyzetéhez és anyagi forrásaihoz
képest. Hogyan birkózhatott meg
például az 5000-nél is kisebb lélek
számú Chartres lakossága a ka
tedrálís építésével? S különösen az
északfrancia városok, Laon, Ami
ens. és Reims esetében Lopez úgy
véli, hogy gazdasági megrekedésü
ket vagy éppen hanyatlásukat a
székesegyház okozta, amelynek épí
tése aránytalanul nagy erőfeszíté

seket kívánt. Ezzel szemben a fla
mand vagy olasz városok, amelyek
nem estek áldozatul hasonló taná
csi vagy püspöki "megalomániának",
jóval könnyebben fejlődhettek.

Végtére is az ilyen monumentális
vállalkozások gazdasági tények vol
tak és hatalmas költségekkel jár
tak, aminek vissza kellett hatnia a
városok pénzügyi mérlegére és tár
sadalmi életére. Mert hiszen
emeli ki Lopez - a jámbor legen-·
dák és a krónikások meg történé
szek túlzásai közé kell sorozni azt,
hogy ezek a katedrálisok az egész
nép önzetlen munkájából keletkez
tek volna, amelynek egyetlen haj
tója a hit lendülete volt.

Az igazság azonban az - álla
pítja meg Grodecki -, hogy éppen
Franciaországban, de Angliában és
Németországban is, ezeknek a vál
lalkozásoknak pénzelése teljesen
független volt a városi keretektől.

Egyedül Itáliában, jelesen Firenzé
ben találunk példát arra, hogy a
tanács veszi kezébe az építkezést
és a költségek fedezése céljából
adókat vet ki a lakcsságra. Lopez
tévedései tehát nyilvánvalóak mind
a tényeket, mind a következtetéseit
illetően. S ha e tekintetben merül
hettek volna fel még kétségek, vi
lágosan eloszlatták most L. F. Salz
man és P. du Colombier publíká
ciói, amelyek megérdemelt feltű

nést keltettek.
Salzman közel húsz évi búvárko-



dásának eredményeit foglalta ösz
sze könyvében, amely "Építkezés
Angliában 1540-ig" címmel Oxford
ban jelent meg. Grodecki szerint e
pillanatban talán a legmegbízha
tóbb és leghasznosabb eligazítás a
gótika tanulmányozásához. Csak
néhány kiragadott kérdés azok kö
zül, amelyek szerepelnek benne: az
építész helyzete, a kőművesek hi
vatási szervezete, az árak és a pénz
források, a szállítás szervezete, a
kőbányák művelése, a kisegítő mes
terségek, mint az üvegeseké. ková
csoké és ácsoké, állványozás, eme
Iőgépek, szerszámok. P. du Colom
bier, aki "A székesegyházak épí
tése" címmel Párisban hozta nyil
vánosságra munkáját, elsősorban az
idevágó nemzetközi könyvészet
adattengeréből igyekezett kihámoz
ni a lényegeseket, de az így kiala
kuló képhez hozzádolgozta a saját
kutatásait is. Könyvének tagolása:
a feladatok, a megbízás és irányí
tás, a mesteremberek, az építész, a
szobrász, Grodecki annyira helyes
nek találja ezt a felosztást, hogy
egyben míndjárt Salzman művének

ismertetéséhez is alapul veszi.

Nézzük tehát elsőnek a feladato
kat. Ezek valóban túlméretezettek
azok számára, akik vállalják, apró
városkákban, olyan lakosság köré
ben, amelynek életszínvonala álta
lában alacsony. Igy talán nem is
az a csodálatos, hogy anagy szé
kesegyházak mind befejezetlenek
maradtak, hanem az, hogy meglé
vő nagyságukat egyáltalán elérhet
ték. Honnan fedezték a költsége
ket? Olykor, de csak kisebb há
nyadukban, a fejedelmi vagy kirá
lyi kincstárból; gyakran, de akkor
sem kiadósabb mértékben, vala
melyik püspök vagy hűbérúr ma
gánpénztárából, avagy a káptalan
nak, a katedrális igazi "tulajdono
sának" ingatlan-jövedelmeiből. A
fedezet zömét azonban mindannyi
szor a hívek adományaiból terem
tették elő. Ebből a célból a püs
pökség vagy az .egész tartomány te-

rületén külön templomi perselye
ket állítottak fel. Ehhez járultak
azok az adományok is, amelyek hí
resebb ereklyéknek vándoroltatásá
val, nem egyszer külföldi vándorol
talásával kapcsolatban folytak be,
mikor is az adakozók külön pápai
búcsúkban részesültek. Salzman és
Colombier a bevételek gyarapításá
nak érdekesebb médjaira is tud ese
teket. Ilyen volt a többi között a
kamatvételi tilalomnak konkrét
személy javára való felfüggesztése,
vagy a zarándoklásnak pénzben
való megváltása. Mindezek a for
rások azonban, amelyek hol bősé

gesen buzogtak - főleg a vállalko
zás megkezdését kisérő első fellel
kesedés idejében -, hol nagyon is
gyéren csörgedeztek. semmiképen
sem biztosították a munkálatok
tervszerű és szabályos menetét. E
nagy építkezések míndegyíkének
történetében találunk szerenesés
időszakokat, amelyeket a gyors, sőt

csodálatosan gyors teljesítmények
jeleznek. de találunk szerencsétlen
időszakokat is, amikor még a kar
bantartásra és a legszükségesebb
javításokra sem futja.

Az építési költségek, bármennyit
is beszélünk egyébként a középkori
olcsóságról, igen magasak voltak.
Colombier is, meg Salzman is az
anyagok szállításában látja a drá
gaság legfőbb tényezőjét. Ha a kő

bánya csak 15 kilométerre feküdt
az építkezés helyétől, akkor már
egy köbméter kő odavitele teljes
napjába került egy ökrös szekérnek.
Az építészek pedig csak igen jó mí
nőségű anyagót használtak, amelyet
nem ritkán nagyon nagy távolság
ból kellett hozatniok. Troyesba a
székesegyház kövei Tonnerre-ből

érkeztek, Angliába gyakran Nor
mandlából. Yearmouthban az épí
tőanyag beszerzési árát megnégy
szerezték 1289-ben a szállítási költ
ségek. Chartres esetében ugyan fel
szólították az odazarándokló híve
ket, hogy a zarándoklást kössék
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.össze mindjárt ingyenes anyagszál
lítással, a legtöbbször azonban itt
is meg kellett fizetni a fuvart. Szo
kás volt, hogy az építkezés maga
vásárolt igavonó állatokat és csak
a kocsisokat szegödtették. akik nap
számot kaptak.

A segédmunkások, kőművesek,'

Jq;í!aragók és ácsok bére sem jelen
tett elhanyagolható összeget.
Ugyanígy a kovácsoké sem, akiknek
szakadatlanul pótolniok kellett a
gyorsan elhasználódó szerszámokat.
Éppen ezért ritkaság, hogy egyide
jűen sokan dolgoztak volna a hely
színen. Egészen kiugró eset a car
navoni, ahol 1295-ben 538, és a
windsori, ahol 1344-ben 710. munkás
volt együtt, de itt királyi paloták
és nem templomok építése folyt. A
katedrálisoknál rendszerint csak
néhány tucat munkást foglalkoztat
tak, gyakran még húsznál is keve
sebbet. Tudnunk kell ehhez, hogy
az építőipari munkások bére maga
sabb volt, mint a többi mesterség
hez tartozóké. Angliában az építő

ipari szakmunkás bére a XIII. szá
zad elejétől a XV. század végéig 
a viszonylagos pénzszilárdság ko
rában, mikor a font alig 30%-kal
romlott e három évszázad alatt 
napi 4 és 6 dénár között váltako
zott, ami körülbelül háromszorosát
tette a munkás élclmiszer-szükség
letének. A XVI. századtól kezdve
azután a bérek tendenciája egyre
kedvezőtlenebb a munkásokra.
Mindenesetre tény - írja Grodecki
-, hogy a katedrálisok keletkezé
sekor az építőipari munkabéreket a
földtulajdonból eredő jövedelmek
hez viszonyítva határozottan ma
gasaknak mondhatjuk, A béreket
egyébként elég szígorúan szabályoz
ták. A Salzman által közölt szőve

gek igazi munkás-sztrájkokról is
tudósítanak, továbbá testületi meg
állapodásokról. amelyek rögzítik a
mínimálís és a maximális járandó
ságokat, Alkalmasint így volt ez
Franciaországban is. Azért csak
"alkalmasint", mert itt a krónikus
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pénzingadozás nagyon megnehezíti
a tudományos vizsgálódást.

A legtöbb középkori városban
működött a kőművesek helyi tes
tülete, hasonló a párisihoz, amelyet
Etienne Boileau irt le a XIII. szá
zad középén. Mondhatni, azonos
szabályoknak voltak alávetve, ame
lyek meghatározták a mesterek jo
gait, a testületbe való felvételt, a
tanulóidőt és a tanítás módjait, a
megbízás vállalásával járó kötele
zettségeket, s megtiltották idegenek
foglalkoztatását. Kézenfekvő azon
ban, hogy a katedrálisok építésé
nél, mint rendkívül nagy méretü
feladatoknál, nem alkalmazhatták
ezeket az általános szabályokat. Ho
gyan is találhattak volna a köze
pes vagy kicsiny városokban ele
gendő szakmunkást ? Maguk az
egyes testületek sem rendezkedhet
tek be a normális szükségletetrneg
haladó keretekre, mert hiszen a ka
tedrálisok pénzügyi fedezete állan
dóan hullámzott s nem egyszer
hosszú éveken át szüneteltetni kel
lett az építkezést. Kényszerűségvolt
tehát, hogy időnként nem-városbeli,
idegen rnunkaerőhőz is folyamodja
nak. Angliában egész csomó gróf
ság termetén toborozták 1362-ben a
kőműveseket a windsori építkezé
sekhez..T. Harvey abban a kitűnő

munkájában, amelyet "A gótikus
világ" címmel adott ki 1950-ben
Londonban, regényes érdekességgel
világítja meg, hogy mennyíre moz
gékonyak voltak az akkori építé
szek és kőművesmesterek. ViIlard
de Honnecourt például még hoz
zánk, Magyarországba is ellátoga
tott, miután előzőleg Saint-Quen
tinben és Reimsben dolgozott; Jean
Deschamps 1260-ban Clennont, Li
moges, Rodez és Narbonne váro
sokban munkálkodott; Mathieu
d'Arras a XIV. században Avignon
után egyenesen Prágába utazott.
Ennek az állandó helyváltoztatás
nak lett a következménye, hogy a
mcsterség számára csakhamar egy
második szervezet is alakult, amely



már független a városi testülettöf
A XIII. század elején - 1212-ben

Angliában, 1221-ben Franciaország
ban, Amiensben - jelenik meg a
.,loge" kifejezés, amelyet fordítha
tunk kunyhónak, cellának, karn
rácskának, vagy mint később szo
kásossá vált: páholynak. A .Joge"
eleinte azt a helyiséget jelölte, ahol
valamely nagy építkezés munkásai
pihentető szórakozás vagy dolgaik
megbeszélése céljából időnkint ösz
szeültek. A XIV. századra már va
lóságos intézmény fejlődött ki eb
ből a kezdetből. A "páholyok" ek
kor már a vállalkozás "szindikátu
sai", szakmai szervezetei, amelyek
- ritka kivétellel - egyáltalán nem
azonosok a városi testü1etekkel. f:r
elekes azonban - jegyzi meg Gro
decki -, annak ellenére, hogy na
gyon sokan kutattak utána, még
mindig nem sikerűlt megállapítani,
hogy a "páholynak" ez az első in
tézménye mennyiben kapcsolódott
hozzá a "mestres masons de fran
che pere" és a "free masons", a
"szabad kőművesek" megjelenésé
hez. Tény mindenesetre, hogy az
utóbbi meglelölések csaknem egy
időben bukkannak fel a .Joge' kí
fejezéssel. Bizonyos kőműveseket

értettek rajtuk, akiket jobban fizet
tek, mint a többi munkásokat. Olyan
szervezettel, amelybe kimondottan
a .,free masonv-ok, a "szabad kő

művesek" tömörültek, a XIV. szá
zad végén találkozunk Angliában.
Ez a szervezet azonban nem látszik
még állandó jellegűnek s hozzá ha
sonlóról egyáltalán nem tudunk
Franciaországban. Ismerjük viszont
Németországban a "Bauhütte" ki
alakulását a középkor vége felé,
sőt arsél is vannak adataink, hogy
1459-ben ezek. a "páholyok" Re
gensburgban valami önálló szövet
ség-Iélét létesítettek, amelynek mű

ködési köre az egész birodalomra
kiterjedt. Erre az alakulatra nem
vonatkoztak a céhek hivatási sza
bályzataí, A "Steinmetz"-ek, a né
met kőfaragók és kőművesek egyre

szaporították "testületi titkaikat",
szertartásokat és belső bíráskodást
fejlesztettek ki, élükön a strassburgi
"páhollyal" mint legfőbb. hatósá
gukkal, Hatalmas szervezet volt ez,
de a renaissance, majd főleg a hit
újítás után hanyatlásnak indult s
a XVII. században már teljesen el
tünt. Sokáig tartotta magát a bécsi
"páholy": 1707-ig. Azok az angliai
adatok, amelyeket D. Knoop és G.
P. Jones tettek közzé 1949-ben Man
chesterben "A szabadkőművesség

eredete" című közös munkájukban,
régebbiek, de kevésbbé világosak
és részlétezők. Valószínű azonban,
hogy itt is eléggé hasonló lehetett
a szervezet.

Mindenesetre kétségtelennek lát- '
szik, hogy azok a munkások, akik
a katedrálisokon dolgoztak, nem a
közismert és megszekott szervezetbe
tartoztak. S az is bizonyos, hogy az
építésznek is kivételes volt a hely
zete. Sokféle értelemben használ
ták a középkorban az "architectus".
szót. Alkalmazzák olykor a kőrnű

vesmesterre is, aki alig különbözik
alárendeltjeitől s akárcsak ezek,
maga is faragja a követ. Más ese
tekben azonban dúsan javadalma
zott fontos személyiségként lép elő

az építész, aki nagyúr módiára, pál
cával a keztyűs kezében, irányítja
az egyszerű munkásokat, A XIII.
századtól kezdve vannak építészek,
akik mint "királYi munkamesterek"
bírói hatalmat gyakorolnak a tes
tületek fölött. Salzman emlékezik
meg egy XIII. századi elszámolás
ról, amelyből kitűnik, hogy az épí
tész 14 shilling heti bért kapott, ami
ötszöröse a szakrnunkás bérének.
:E:vi 35 fontnak felel meg ez a bér,
jóval több tehát, mint az a 20 font,
amely, ha földbirtok-jövedelemből

származott, jogot adott Angliában
a lovagi címre. Munkamesterek
"szignálják" a templomot, Irják rá
vagy foglalják bele a nevüket 
mint Jean de Chelles a párisi Notre
Dame kereszthajójában -, örökí
tik meg magukat a kirakott kocka-
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kövek "labirinthusain", temettetik
el magukat a templomokban, gaz
dagon díszített síremlék alá.

De miből is állt a mesterségük ?
A dokumentumokból kitűnik, hogy
a kisebb vagy közepes méretű mun
káknál többnyire ők voltak a vál
lalkozók, akik a megbízóval kötött
szerződés alapján maguk gondos
kodtak az építkezés összes kiadá
sairól. Más esetekben a munkála
tok felfogadott vezetői, akiknek a
bérét évre, hétre vagy napra szá
mítva a vállalkozás lebonyolítói
folyósít ják. Ilyenkor is feladatuk
lehetett, hogy az elébük adott terv
hez igazodva ők maguk gondolják
ki a részleteket. Jól mutatja ezt a
mansi székesegyház, ahol nyomon
követhetjük a munkamesterek vál
tozását, mert míndannyíszor rnódo
sultak a profilok és a díszítő szob
rászat stílus-vonásai. Nem kétséges
azonban, hogy építész az is, akiben
az alkotás "szerzőjét", igazi terem
tőjét is kereshetjük. Egy katedrális
megépítése annyira bonyolult fel
adat, hogy már a munkálatok meg
kezdése előtt a legrészletesebb ter
vezést igényli. Meg kellett állapíta
ni már az induláskor a munkafo
lyamatok pontos ütemét is, mert hi
szen az egész mű aligha készülhe
tett el egyetlen menetben; számí
tásba kellett venni az ideiglenes be
fejezések szükségét, nyitva hagyva
mindenkor a továbbépítés lehetősé

geit.
Különösen az olasz építészek terv

rajzai, amelyek a XIV. század eleje
óta maradtak fenn, és a kislépté
kű előrajzolásole meggyőzőerr bizo
nyítják, hogy milyen aprólékos
gonddal készítették elő a konstruk
ciót. Szerepe volt ebben a tervező

munkában a rutinnak is. Mint Víl
lard de Honnecourt "Album"-a ta
núsítja, jegyzetfüzetekben is ösz
szegyűjtötték a munkamesterek szá
mára hasznos vázlatokat, mértani
és szerkesztési mintákat. Olykor
"felvették" azoknak az épületeknek
terveit, amelyekért lelkesedtek és
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amelyektől "inspirációt" vártak. Ez
a magyarázátuk a párisi Notre Da
me kórusáról és az orleansi székes
egyházról utólag készült terveknek,
amelyek azért kerültek Strassburg
ba, hogy megkönnyítsék . egy ott
építeni kívánt, de soha kivitelre
nem került gótikus kórus tervezé
sét. Ha ezeknek az írásos vagy raj
zos forrásoknak adatait kiegészítjük
maguknak az épületeknek elemzé
sével, meglepő élességgel bontako
zik ki előttünk egyik-másik épí
tész egyénisége. Igy a mansi szé
kesegyház esetében annak a nor
mandiai mesternek egyénisége, aki
a munkálatokat megkezdő mester
távozása vagy halála után követke
zett; nem riadt vissza az eredeti
tervek merész módosításától sem s
egészen új stílust adott a kórusnak.

Méltán merül fel a kérdés, hogy
milyen mértékben érvényesülhettek
a középkori építész kezdeményezé
sei. Ö szolgáltatta-e például a szob
rászati művek vagy a színes üveg
ablakok "patron"-jait is? Grodecki
azt írja, hogy néha ilyesmi is elő

fordult, kiváltképpen Itáliában, ahol
egy Arnolfo da Cambio vagy egy
Giotto mindenoldalú, "teljes" kép
zőművészek voltak, akárcsak nagy
utódaik a renaissance idején: fes
tők és szobrászok ugyanúgy, mint
építészek. Valószínű, hogy így volt
ez olykor Franciaországban is, de
a stílusoknak és a művészi egyéni
vonásoknak az a különíélesége,
amit a reimsi, chartresi vagy párisi
homlokzatok, avagy a chartresi és
bourgesi üvegablakok tüzetes elem
zése nyomán felfedezhetünk, arra
vall, hogyamunkamester általában
korlátozott kezdeményezési szabad
sággal birt ezen a téren. Gyakran
csak arra kapott felhatalmazást az
építész, hogy összhangot vigyen a
munkába, egyébként alkalmazkod
nia kellett felettes fórumának uta
sításaíhoz. Ez a fórum rendszerint
egy társas alakulat volt, olykor
egész gyülekezet, amelyben minden
érdek képviséletre talált, mint Fi-



renzében is, olykor azonban egészen
szűk bizottság, amelyet a székesegy
ház káptalanja küldött ki a maga
kebeléből. A vállalkozás pénzügyi
lebonyolttását és a legfelső vezetést
ilyenkor ezek a társas alakulatok
végezték, amelyeknek az építész
csupán fizetett alkalmazottjuk volt.

Kitől származtak az alapvető esz
mék, ki szabta meg az egységet al
kotó kompoziciókprogramját ? Gro
decki szerint erre a legnehezebb
válaszolni. Nagyon valószínú, hogy
rt képek összeállításának azokat a
bonyolult programjait, amelyek szo
rosan vett teológiai gondolatokat
Iúznck össze és visznek tovább, va
lamelyik tudós kanonoknak kell tu
lajdonítanunk, aki a káptalantól ka
pott erre megbízást. A freiburgi
dómnál például igen sokan Nagy
Szent Albert személyes befolyását
vélik felfedezni. De vajjon az épí
tészeti programot is, amely nagy
merí.ékben meghatározza a techni
kai megoldásokat és az egész együt
tesnek a képét, vajjon ezt is úgy
írt.ák elő az építésznek? Konkréten
sólya, vajjon Suger, a Saint-De
nis híres apátja, maga rendelfe-c
el apátsága karzati. folyosójának
csodálatos építészeti megoldását,
avagy Szerit Vilmos maga eszelte-e
ki a bourgcsí székesegyháznak öt
,.traktusban" való rendkívüli és
egyedülálló elhelyezését? Nincs
egyetlen szövegünk sem - mondja
Grcdecki -, amely világosan és
határozottan tá jékoztatna erről,

még az az emlékirat sem ilyen,
amelyet Suger hagyott hátra temp
lomának építéséről.

Az építész kiváltsagos társadalmi
helyzete, a hirnév, sőt "nemzetközi"
siker, amely sokuknak kijutott, az a
körülmény, hogy voltak, akiket
mint szakértőket és tanácsadókat
távoli országokba is meghivtak,
mindez mégis azt bizonyítja, hogy
az építészeknek igenis döntő szere
pük volt a gótika "megteremtésé
ben". Van egy értékes szövegünk
is - sajnos, kissé késői -, amely-

ből világos fogalmat alkothatunk
az építészek ebbeli jelentőségéről.

A milanói dómmal kapcsolatos
1392 és 1399 évi szakértői megbeszé
lésekről tudósit ez. Az első alka
lommal 14 munkamestert hivtak
meg a különböző országokból, a
második alkalommal ujból hármat
a francia munkarnesterek közül.
Ezeken az értekezleteken megvitat
ták az esztétikai problémákat, kü
lőnösen azt, hogy milyen arányo
kat adjanak a templomnak, s meg
vitatták a technikai problémákat is,
főleg azt, hogy milycn magasra húz
hatják fel a boltozatokat. Akkor
tette Jean Mignot a máig szállóige
ként fennmaradt híres kijelentését:
"Ars sine scientia nihil est", mit
sem ér a múvészet (vagy mesterség)
tudomány nélkül; szépen tanúsítja
ez a mondás a középkori építészek
.hivatásí öntudatát. Jellemző egyéb
ként, hogy Salzrnan csak egyetlen
"műkedvelő építészt: talált Angliá
ban, aki valóban terveket készített
és munkálatokat is vezetett. Elias de
Dereham salisburyi kanonok ez,
aki 1205 és 1245 között tevékenyke
dett. Megállapíthatjuk tehát - irja
Grodecki -, hogy a katedrálisok
megszerkcsztése, mint bizonyos ha
tás keresése művészi és technikai
eszközökkel, csaknem teljesen az
építészre, a "specialistára" hárult.

Természetes, hogy miként más
szakemberek, az építészek is a ma
guk századában éltek, amelynek ál
talános vagy "átlagos" eszméi ha-

. tottak reájuk. Az sem kétséges,
hogy módjuk volt résztvenni az ak
kori "elit": egyetemi tanárok, teoló
gusok és matematikusok szellemi
életében is, aminek következtében
azután nem egyszer ezeknek a szű

kebb koröknek felfogását tolmácsol
ták. Mindig volt azonban művésze

tükben valami sajátosan egyéni is,
ami csakis belőlük fakadt s amivel
talán az irodalomnál és a teológiai
spekulációnál is jobban hozzájárul
tak a középkor arcának kialakításá
hoz. Talán az ő munkájukban nyi-
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latkozott meg legélesebben- az em
beri vágyakozás a nagyság és a cso-

. dálatos után, ugyanakkor, amikor
már utat tört benne a racionális
gondolkodás. S ha joggal kérdez
hetjük, hogy mennyiben fejezte ki
a maga korát ez az építészet, Gro
decki .szerint alighanem éppen ilyen
joggal kérdezhetjük az ellenkező

jét is: milyen befolyással volt ez a
gótikus építészet a középkori társa
dalomra? Nem mint egy szellemi
eszmény foglalata, hanem mint
megteremtője egy formai eszmény
nek, amelyet teljes elevenségében
őriz a katedrálisok örökkévalósága.

*

A francia Tudományos Akadé
miában Théodore- Monod már ré
gebben beszámolt azoknak a mély
tengeri kutatásainak eredményeiről,

amelyeket a "Bathyscaph F. N. R.
S. 3" segítségével Dakar mellett
még 1954-ben végzett. Annak nyo
mán azonban, hogy a beszámoló
azóta az Akadémia egyik hivatalos
kiadványában megjelent, a Stim
men der Zeit is foglalkozik vele.

Első alkalommal a készülék csak
850 méter mélyre tudott merülni,
a második alkalommal azonban
1400 méter mélységben elérte a ten
ger fenekét és 5 órát töltött ott.
Monod a nehéz körülmények elle
nére néhány érdekes és értékes
megfigyelést tehetett. Ezek közé
tartozik, hogy a felszíntől a fenék
ig - legalább is a mondott mély
ségben - a tenger vize egyformán
gazdag makro- és mikroplanktonok
ban. Planktonnak nevezzük tudva
levően azoknak a vízben lebegő ap
ró szervezeteknek összességét, ame
lyeknek test- és fajsúlya a víz fel
hajtó erejével, aktiv helyváltoztató
képessége pedig a víz mozgásával
szemben elenyészően csekély. Rész
ben növények ezek a szervezetek,
amelyeknek nagysága a mikrosz
kóppal láthatatlantok illetve né
hány mikronnyitól több centímé
terig terjed. Monod vagy a fény-
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szórók sugárkévéjében látta meg
őket, vagy azért látta, mert maguk
is világítottak. A kisebb állatokat
egyébként a búvárkészülék merü
lése közben éppen hogy észlelhet
ték, mert igen gyors mozgással me
nekültek a közelből. Mintegy 700
méteres mélységben láttak egy meg
lehetősen nagy állatot is, amelynek
hengeres teste és hosszú farka volt;
alighanem az uszonyos csigák rend
jébe tartozott.

A tengerfenéken már behatóbb
vizsgálódásokra nyílt lehetőség.

Azok között az állatok között, ame
lyekkel ebben a mélységben talál
koztak, volt néhány kisebb, 1-1.5
méter hosszú, sötét ésszürke-lila
színű cápa, mellettük ráják, ame
ly eknek sötétbarna volt a színük,
szürke színű és igen vastag nyál
kás-angolna-félék, amelyek 1 méter
hosszúak lehettek, rákok, amelyek
nek hátpajzsát mintegy fél méter
re becsülték, tengeri csillagok és
korallok.Bár a megfigyelésnél egy
ponthoz voltak kötve, viszonylag
gazdag állatvilágot állapíthattak
meg, főleg a halak köréből. Na
gyobb puhányokat csak keveset
láttak.

A fenék felszíne távolról sem
egyenletes. Tarajszerű képződmé

nyek, kupalakú domborulatok, nagy
számban hirtelen mélyedések teszik
egyenlőtlenné. Maga a talaj azon
ban meglehetősen szilárd. Még a
merüléskor egy csomó öntöttvas
golyót dobtak le & fenékre. A go
lyók felkavartak némi iszapot, de
a víz hamar kitisztult. Amikor a
készülék is leért, láthatták, hogy a
golyók ott fekszenek a talajon, je
Iéül annak, hogy nincs puha réteg,
amelybe belefúródhattak volna. A
készüléket vontató lánc is erősen

csikorgott a talajon, amiből határo
zott keménységre kell következ
tetni.

A vízrétegnek. amelyben a ké
szülék feküdt, egyirányú áramlását
figyelhették meg, amelynek sebes
ségét óránként 8-15 méterre be-



esülték. Az áramlás sok állatot vitt
el magával a készülék előtt. Néme
lyek a földön csúsztak, a többi kö
zött egész sor vörös rák s eddig is
meretlen élőlények.

Beszámolójának végezetével el
mondja Monod, hogy a tengermé
lyi élet és környezet valóban tu
dományos kutatásának ma még
nagy akadályai vannak. Első fel
adat lenne, hogy olyan fényképező-

A KIS ÚT

gépet szerkesszenek, amelyet a bú
várkészülékre kívül szerelhetnének
fel. Az a probléma azonban, hogy
miként foghatnák is meg az így
pontosan lefényképezett állatokat,
ezidőszerint teljesen megoldhatat
lannak látszik. Maga a búvárkészü
lék, amelyet ő próbált ki, minden
tekintetben bevált, csak még a
megfigyelők kedvezőbb elhelyezésé
re kellene módot találni.

Az Isten gondviselésére vonatkozólag szeretnék kérdezni egyet-mást.
Tudom, hogy az Isten nem hagy el, mégis sokszor nagyon imádkoztam
va.lamiért, ami nem ment teljesedésbe mégsem, pedig nagyon jó lett volna.
És 1,an, aki sehogysem boldogul a pályáján, pedig nem tehetségtelen és
másoknak milyen könnyen megy minden. Miért nem segiti. meg az Isten
azt, aki pedig Benne bízik?

Az embereknek általánosságban
elég helytelen felfogásuk van az
Isteni Gondviselésről. Leírni bajos,
nehogy valamiképen profanizálás
ként tűnjék fel, de valójában még
nagyon jámbor embereknél is nem
egyszer úgy fest a Gondviseléssel
szemben való magatartás, mint aho
gyan az ember egy előkelő hotel
nek portásszobájával szemben vi
selkedik: szobánkból felhivjuk és
udvariasan, de határozottan kér
jük, hogy mikor költsenek, mit
óhajtunk reggelire. mely látogató
kat engedjenek fel és kiket hárít
sanak el tőlünk, - biztonság ked
véért előre is leteszünk némi bor
ravalót. És most már számítunk rá,
hogy a boy, a szobapíncér, a szo
balány a legélénkebb figyelemmel
teljesítik minden legapróbb vágyun
kat.

Hát az Isteni Gondviselés valami
más. Igen, az Úristen gondot visel
az ég madaraira és a mezők lili
omaira és gondot visel minden ki-,
esi emberpalántájára, hiszen az ér
tékesebb "mint sok veréb", mondja
a Szentírás. Gondját viseli... de
nem mint lakáj az urának és nem

evilági anyagi szempontból. A
Gondviselés az embert örök céljá
nak elérésére: az örök üdvösségre
vezeti, arra irányul a segítsége,
hogy minden egyes ember elérje azt
a nagy célt, amelyért Isten e világra
szólította. Hogy elérje, ad neki Is
ten elégséges ingyenes kegyelmet
és ad a lelkébe különböző képessé
geket, tehetségeket, talentumokat.
Amit úgy hívunk, hogy élet, az az
időtartam, amely alatt a kapott te

.hetségeket kibontakoztatni, gyako
rolni, fejleszteni, növeszteni, em
bertársaink javára, Isten dicsőségé

re forgatni, kamatoztatni kell. Ez a
fejlesztés, gyakorlás alakítja, for
málja az ember egyéniséget, hogy
harmoníkussá, széppé, lehetőleg tö
kéletessé, vagyis az örök üdvösség
re méltóvá legyen.

Vannak olyan adottságok, tehet
ségek, amelyek gyakorlása evilági
szempontból is bizonyos sikert,
"szerencsét" hoz, vagy látszik hoz
ni. Szép külső, jó fellépés, gyors
gondolkodás. bátor vállalkozási
kedv, stb. És vannak olyan tehet
ségek, amelyek gyakorlása nem hoz
anyagi előnyöket, ~. a világ sze-
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