
Somogyi Antal

A ROMÁN TEMPLOMÉpíTÉSZET

A románkori művészet kialakulása a művészettörténet egyik legíz
.gatóbb fejezete, amit nemcsak az emlékek gyér volta, hanem még in
kább egy színte emberfeletti vállalkozás sokirányú erőfeszítése tesz gaz
dagságáiban nehezen áttekinthetővé.

A nyugatrómai birodalmat az uralkodó társadalmi Détegek élveze
tekrebeállitott életfelfogása könnyű prédául kínálta fel a népvándorlás
támadásainak. A birodalom civilizált területére beözönlő népek életeleme
viszont a harc volt. Reménytelennek látszó viszonyok között kellett tehát
a kereszténység hirdetőinek és a keresztény intézmények építőinek dol
gozniok. Az öldöklő harcok és pusztító háborúk színte állandó voltára
utal az az intelem, amellyel Szent Remig püspök Chlodvigot felveszi az
egyházba: "Hódolj annak, amit eddíg pusztítottál. s pusztítsd, aminek
eddig hódoltál", ugyanúgy, mint Szent Bonifác püspök kérésé barátaihoz:
imádkozzanak érte, hogy az Úr, kitérítő útjára küldötte, alámerülni ne
engedje a germán viharok hullámaiban. Ez a Krisztus hitéből élő külde
téstudat építette az apátságokat és szervezte a püspökségeket, rakta le
az európai építészet és általában az európai keresztény rnűveltségalapjait,

Ha arra a kérdésre keressük a választ, honnét indult el ez az épí
tészet, melyek voltak azok az összetevők, melyeknek eredőjeként. az ókor
tól elkülönülő európai szellem nagyszerű alkotásaként. kialakult a román
kor építészete, akkor a soviniszta előitéletektől befolyásolt elméleteket
félretéve, egyrészt tárgyilagosan mérlegelnünk kell a kapott hatásokat 
anélkül, hogy e hatások felmutatásával már megmagyarázottnak ven
nénk, mínt az nem egyszer történik, a stílus születését -, másrészt az
alkotásokból meg kell állapítanunk azokat a művészi célokat, formai ér
tékeket, amelyek a kor építőinek fantáziáját izgatták és alkotásra ser
kentették.

Azakkord közlekedési viszonyokat figyelembe véve, számunkra színte
.érthetetlen, mennyit utaztak és mint vándoroltak országokon át szenemi
érdeklődéstől fűtött egyéníségek, és a jámborok rnily tömegei vállalták
messze utak fáradalmait, hogy zarándokolva felkeressék a Szentföldet
és nagy szentek idegen országokbeli híres szentélyeit, Akik a Szentföldre
zarándokoltak, meglátogattálk Szíria szent helyeit, nyugaton pedig ,a Szent
J<aikab apostol ereklyéit őrző Compostella vonzotta a zarándokok töme
geit, akik hosszú útjukon boldogan tartottak áhítatos pihenőt a nagyobb
templomoknál. A zarándoklás a vallásos élet olyam gyakorlata volt, ami
nem hiányozhatott szinte egyetlen hívő életéből sem, s vele szeros kap
csolatban volt a szentek ereklyéinek tisztelete, amelynek virágzása, mint
azonnal látni fogjuk, lényegesen befolyásolta a templomépítészet ala-
kulását. .

Szinte magától értetődő, hogy Byzanc befolyása nagy volt, hisz a
klasszikus ókori művészet hagyomány.ai itt soha meg nem szakadtak, bár
jellegük: alakulásában lényeges szerepe volt a keletről jövő hatásnak,
melynek mozgatója a perzsák művészete, Ennek ,gyökerei ismét mélyen
visszanyúlnak a történelem előtti korok művészetébe. Ily ősi hagyomá
nyokon alapszik a kisázsiai templomforma magasra emelt központi tér
ből keresztalakban kiágazó tereive1. Ezt atípust Byzanc közvetítette a
ravennai Galla Placidia mauzoleumtól felfelé egészen az itáliai Alpok vi
.dékéig, a Hagia Sophiaban legmagasabbra emelkedett kupolás templom-
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formát pedig, míután a Szerit Márk templomban megépítette az efezusi
Szent János templom mását, Velence adta tovább Franciaországnak, ahol
emlékét őrzik e hatásnak, többek között az angouleme-i, seuillaci és péri
gueuxi templomok.

Ezek la kapcsolatok Kelet és' Nyugat közt amennyire nyilvánvalók,
annyira közismertek is. Egyáltalában nem méltányolták azonban jelentő

ségéhez mérten a szír templomépítészet hatását és befolyását a román
stílus kialakulására.

Szíría volt az első ország, amelynek egész kultúráját, szellemi életét
a kereszténység alakította egységessé. A szir Aranyszájú Szent János,
akinek már Antiochiában magasra emelkedett pályája, döntő szerepet
játszott a görög liturgia kialakításában, melynek befolyása alatt formáló
dott az ambroziánus rítus, mellyel ismét félreismerhetetlen hasonlóságot
mutat a gallikán rítus. De míg ·az előbbinél, mint a milánói építészetben
is, byzanci hatást találunk, az utóbbinál közvetlen szíríaí kapcsolatot té
telezhetünik fel.

Szíria igen élénk kapcsolatot tartott fenn a Földközi. tenger nyugati
medencéjének partvidékével. Antiochia kikötője volt a kereskedelmi ka
pocs Kelet és Nyugat között s Marseillehez tengeren közelebb volt An
tiochia, mínt szárazföldön Róma. Számos 'antiochiai nagy cégnek volt
leányvállalata Galliában, ahol a keresikedelem irányítása szírek kezében
volt s akik ennek következtében. tekintélyes réteget alkották a társada
lomnak. Párizsnak is volt szír püspöke a hatodik században. A szír épí
tészek messze földön híresek voltak. Szír építészek munkája, mint 'emlí
tettük, a szaloniki hatalmas Demeter bazilika és Theodorich ravennai
mauzoleuma, amelyre az egyik műtörténész büs~e öntudattal utal, mint
ana a műre, amely már nem az arrtik világhoz tartozik, hanem a nyugat
európaialkotó szellem nagyszerű teljesítménye.

Ám ha mindezt nem is tudnánk a történelemből, maguk a románkori
kötemplomok őrzik formanyelvükben a szír eredet nyilvánvaló bizonyí
tékait. Szír hatásnak kell tulajdonítanunk a kőfaragás elindítását, ami az
ókeresztény templomból hiányzó szobrászat újjászületésére vezetett. Mint
láttuk, a szír templomépítőket az .anyag, amivel rendelkeztek, maga ve
zette Dá, hogy kőfaragással adják meg az istentisztelet szent épületének
azt a díszt, amit a bazilika másutt mozaikburkolatban kapott meg. A
szarmata eredetű, állatok harcát ábrázoló faragások, amelyek közkíncsel
voltak a népvándorláskorabeli művészetnek, s amelyekkel olygyakr,an
találkozunk a :román művészetben, visszavezethetők volnának germán
eredetre is, de az oszlopfők díszítése, bibliai jeleneteket ábrázoló farag
vámyokkal, olyegyértelműen szír eredetű, hogy ahhoz kétség nem fér.
Ugyanígy kétségtelen a román építészeti díszítő motívumok jó részének
megformálása már a szír ókeresztény templomokban.

Az épület díszítését szolgáló motívumok, történelmi összefüggések és
hatásaik bizonyítására alkalmasak ugyan, de az építészet lényegét nem
érintik, ami azonban nem jelenti, hogya művészí szándék lényeges ala
kulásának ne lehetnének jelei. Igy az ókeresztény szír kőtemplomok kül
sejéri a művészí faragott elemek arra mutatnak, hogy a szír építőművé

szek a templomnak, a külvilág felé, oly hatásos megjelenési formát kí
vántak adnívamílyenre a római bazilikák építői egyáltalában nem is gon
deltak. Nem kell különösebb merészség annak ,az állításnak megkockáz
tatáséra, hogy annak a képnek eredetét, amelyet képzeletünkben a templom
fogalmához kapesoltunk, Szíríában kell keresnünk. Gondolok a templom
főhomlokzatán a bejáratot közrefogó két toronyra. Nem mintha a szír-
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bazilikák homlokzatát ékesítették volna először, mert hiszen a chorsabadí.
asszír királyi palota kapuján is őrködtek már ilyen tornyok, s a szír épí
tészek nem tettek mást, mínt ezt az ősrégi motívumot alkalmazták a ke
resztény templomon is. Aki ezt a homlokzatmegoldást egyszer meglátta,
nehezen vonhatta ki magát a hatása alól. Az a tény is, hogy annyi román;
sőt gótikus katedralis tornyai - különösen a Franciaországgal szeros
kapasolatot tartó és a hagyományokhoz végletekig ragaszkodó Angliában
- hegyes toronysisak nélküli hasábok, szintén egy olyan tájra utal, mint
származási helyére, ahol esőtől s főleg hótól nem kellett óvni az épületet.
E tornyokban vezetett fel a lépcső a nők helyére, a mellékhajók felett
kiképzett matroneumba, amit sok helyütt átvettek nyugaton is, ha nem
is azonos rendeltetéssel, Az építészetben azonhan gyakori az az eset,
hogy a gyakorlati célból születnek oly építészeti formák, amelyek eszté
tikai értéküknél fogva, a cél elmaradása esetén is tovább élnek és eset
leg új cél szolgálatába állnak. így lett a főhomlokzatí két torony őse nem
csak a nagy román templomok gazdag toronybőségének. hanem annak a
gyakorlati megoldásnak, mely az énekkar és orgona helyéül a két torony
közét, illetőleg a főbejárat fölött kiképzett karzatot jelöli ki.

Ily összefüggésben említve nagyon érdekes, hogy Itáliában, ahol szín
tén érvényesülnek keleti hatások, de Byzancon keresztül, a tornyot, mi
kor annak építése szinte általános szokássá vált, a templomtól külónálló
an építették s nem vették át a főhomlokzat kéttornyos megoldását, mert
ragaszkodtak a római bazilika hagyományos formáj ához, bár a főhomlok

zat attól kezdve, hogy .az oszlopos tornáccal körülvett előudvar elma
radt, nagy gondot okozott az építészeknek. A féltetővel fedett mellékhajók
és a köztük kiemelkedő főhajó homlokfalának együttese nagy próbára
tette az építészek formaalkotó találékonyságát, de a probléma szerves
megoldása úgyszólván sohasem Slikerült tökéletesen, úgy, hogy ha valami
nagyon szépet akart alkotni az építész, a templomtestet eltakaró kulisz
szamegoldashoz folyamodott, s annak pazar kiképzésével kárpótolta ma
gát, a templom szerkezetéből kinövő, tornyos megoldás helyett, ami vi
szont nyugati 'kollégáinak alkalmat adott arra, hogy megalkothassák az
építészet történetének soha felül nem múlható remekeit.

A római bazilika hagyományain elinduló alaprajzi elrendezés mó
dosulása, illetőleg továbbfejlesztése is részben keleti hatásra történt, mint
a hallatlan méctékben fellendült ereklyetisztelet folyománya. A keresz
tény istentisztelet középpontja Krísztus üdvösségszerző áldozatának meg
jelenitése az oltár vértelen áldozatában. A keresztény ókor nem hozhatta
volna nagyobb közelségbe ez áldozattal annak az áldozatnak értékelését,
amellyel a hit bajriokai életüket adva tettek tanuságot a megváltó Krisz
tus mellett, és tiszteletének ,a vértanúk iránt alig adhatott volna megha
tóbb kifejezést, mint hogy templomainak oltárát a vértanúk sírja, hitük
megvallását idéző földi maradványai, ereklyéi fölé álli to tta, kezdetben
hordozható asztal, később - a VI. századtól - szilárd építmény formá
jában. Nem lehet csodálni tehát, hogy ebből az ókeresztény szerit hagyo
mányból -amely mindmáig érvényesül abban az egyházi előirásban,

melynek értelmében minden oltárnak legalább is szerit ereklyéket ma
gába záró oltárkővel kell rendelkeznie - olyan ereklyetisztelet fejlődött

ki, hogy az kihatott a templom téralakítására is. Még pedig két irányban.
Az egyik eredmény az volt, hogy az oltár alatt nyugvó szent sírja

körül egész kápolnát képeztek kí, ami által a szentély szintje jelentősen

magasabbra került a hajó szintjénél, de a szarzetesek számának növeke
désével meg is hosszabbodott. Az így felemelt szentélyben folyt le a szer-



.zetesek liturgikus istenéísztelete, míg !a szentély elé a hajó szántjére állí
tott oltár volt a népi, plébániai istentisztelet helye. Az ereklyetisztelet
külön oltárt kívánt minden templom vagy kolostor birtokába jutott erek
Iyének, ami különlben azért is szükséges volt, hogy a szerzetesrend fel
szentelt pap tagjai misézési kötelezettségüknek eleget tehessenek, Az ily
mellékoltárok a mellékhajók apszisában vagy 'a kereszthajóból a szen
téllyel párhuzamosan kiképzett kis kápolnában nyertek elhelyezést, de
építészetdleg legérdekesebb megoldásnak az bizonyult, amely 'szerínt a
szentély körül vezetett mellékhajókból nyilt a kápolnák koszorúja s a
zarándokoknak módjuk volt a szentélyt körüljárva, tiszteletüket leróni a
szentek ereklyéi iránt, A Compostellába vezető fő'db zarándokutak men
tén így alakult ki Franciaországban az az alaprajztípus, amelyhez ragasz
kodtak még a nagy gótikus katedrálisok tervezői is.

Mivel a sok háború következtében várostalanná Lett országban a
kolostorok voltak a kristályosodásí központok, azért aki az újjáépítés
ből ki akar1Ja venni a részét, kolostort alapított. Az uralkodók kormányzó
és ítélkező hatalmukat országot járva gyakorolták s ilyenkor akárhány
szor nemcsak kolostorokban szálltak meg, hanem mivel megszentelt mél
tóságuk kiemelte őket ,az átlaghívők sorából, a templomban is külön he
lyet foglaltak el, s a kor e gondolkozásának nagyszeru építészeti emlé
keit láthatjuk a hatalmas császárdómokban, melyek a legnagyobb eltávo
lodást jelentik a bazilikától, ahol minden a szentélyre irányul s mindent
annak rendel alá. Itt egy másik pólusa is van a templom terének: a püs
pök trónj ával és az oltárral szemben a császár páholya, A templomnak
igy két súlypontja lesz, ami kívülről a nagyság felülmúlhatatlan építé
szeti kifejezésének megalkotására adott alkalmat, Amikor pedig nagy ün
nepeken a templom két végén a szembenálló kórusoktban felhangzott a
zsolozsmázó szerzeteseknek a zsoltárok verseit felváltva mondó éneke, az
nemcsak felemelő élmény forrása volt, hanem annak bizonysága is, hogy
a vallásos élet ünnepi formáiban a .szerzetesekgy,akorlata lett az irány
adó és uralkodó.

Az alaprajzban végbement módosulásoknál sokkal jelentékenyebbek
voltak azok a változások, amelyek a bazilika hagyományos architekturá
ját a román korban átalakították. A bazilika épülete a külvilág felé nem
mutatott semmit, úgyszólván szerény köpenye és védőhéja volt annak a
pazar szépségnek, amely belül a falakat fényes márványba és. ragyogó
mozaikba öltöztette. így illett ez a szent történetekhez és a mennyei Je
ruzsálem népéhez, amely unalkodójával, a dicsőséges Krisztussal együtt e
szerit falakon ábrázolva volt. Ezzel ka~solatJban néhány megjegyzést kell
tennünk, mielőtt tovább mennénk, Az egyik az, hogy már a keresztény
ókorban két vélemény állott szemben a templom művészi díszével kap
csolatban. A puritán irány, malynek fő szószólója Szent Vazul volt, a
legnag-yobb egyszerűségetkövetelte, míg Aranyszájú Szent János és Szent
Agoston la' túlnyomó többséggel együtt az ellenkező véleményt vallotta.
A véleményeknek ez a megoszlása megismétlődött Szent Bernáttal, a
franciskámusokkal, s ismét jelentkezik napjainkban. A· másik az, hogy
a mennyei Jeruzsálem népének ábrázolása, "agy az ábrázolásban utalás
a mennyei Jeruzsálemre, nem ok arra, hogy a keresztény templomban
akármelyik korban a mennyei Jeruzsálem képét keressük - mint azt
napjainkban némelyek komolyabb kérdéshez illő buzgalommal teszik -,
mintha nagy építészek valaha is arra törekedtek volna tervezésükben,
hogy a mennyei Jeruzsálem képét építik meg. Még akkor sem szabad ezt
feltételeznünk, ha korabeli írók a kész templomot a mennyei Jeruzsá-



.Iemhez hasonlítják. Ami költői gondolatnak szép, az még nem építészeti
gondolat és éppen ezért semmit sem magyaráz, mert hisz ha a bazilika, a
román dóm ás a gótikus katedrálís egyaránt a mennyei Jeruzsálemet
ábrázolja, akkor mi adja meg e stílusok önálló ás - a lényegében azonos
feladat ellenére - annyira eltérő [ellegét ? Ezekben a kérdésekben nem
költői képek ás gondolatok, hanem egyedül csak a tiszta építészeti szem
pontok igazíthatnaik el bennünket.

A keresztény templom tervezőjének elsősorban teret kell alkotnia az
isterrtisztelet számára. E tér méreteinek arányát és világítását meghatá
rozni, valamint e teret a külvilágtól elhatároló épülettest külsejét-belsejét
kiképezni úgy, hogy ezek az elemek egyúttal az épület rendeltetését is
kifejezésre juttassák, illetőleg az épület céljával összhangban legyenek,
jelentette mindenkor azt a feladatot, amelynek megoldása próbája volt
az egyes korok és ezen belül a kor szellemét kifejezni kívatott építőmű

vészek alkotó erejének. Mint említettük, a bazilikák tervezői számá-ra az
épület külseje nem jelentett különösebb művészi feladatot; Az épülettest
csak elhatárolta la teret a külvilágtól és hordozója volt egy oly szépség
nek, mely a lélek életét egy földöntúli világra irányította. A templom bel
ső tere a szélesség és magasság-méret nyugodt egyensúlyával. világításá
val s ragyogó diszével az ünnep lelki nyugalmának volt szinte előkelően

mértéket tartó zenei kísérete.
A keletről jött hatások ezt a nyugodt egyensúlyt megbontották. Nem

osaka kupolás központ körül kialakított tércsoportok jelentették a tér
magasságának lépcsőzetes felfokozását, hanem mint a Szaloniki-i Haglos
Dímítrios (az V. század végén indult meg építkezése, a VII. század első

felében, majd 1917 u án tűzvész míatt újjá kellett építeni) példája rnu
tatja, a bazilika hagyományát folytató templom belső tere Bem tartja
meg tovább harmonikus egyensúlyát, hanem magasba lendül - a főhajó

mag-assága másfélszerese aszélességnek - s e lendilleteta földszint ás
emelet árkádjaínak, valamint az ablaknyílásoknak csökkenő magasságmé
retei is érzékeltetik. Az oszlopsorokba iktatott pillérek, melyeknek alkal
mazását a magas falak biztonsága teszi szükségessé, az árkádok egyenletes
ritmusába iktatooik erős nyomatékot, végül az apszisa zárófalát öt ha
talmas, félkörívvel összekötött, az oszlopok közét kitöltő ablak töri át
teljesen úgy, hogy a szem itt sem talál a teret végleg lezáró nyugvópon
tot. Az egyensúly nyugalma tehát dinamikába vált át.

Az épület alkatelemeinek kölcsönös összefügg-ése természetesen sok
kal bensőségesebb ás szervesebb, hogysem egyiket a másiktól függetlenül
lehetne érvényesíteni. A tér magasbalendűléseerősebbre méretezett fala
Ikat kíván, mennyezetül boltozat illik hozzá, külőnösen ha a tartóelemnek
számító féloszlopok v-agy féloszlopkötegek feliutnak a falon annak egész
magasságában. Az erős épülettest viszont, vagy a bástyaszerű nagy felü
Ietekben, vagy megfelelő tagoltságban tudja kifejezésre juttatni erejét.
Az építésznek választania kell: vagy engedi, hogy ,a fal belülről gazdag
felületi dísz, mozaík- és freskó-hordozója legyen, vagy a saj-át művészetének
érvényesülését akarja megmutatni az erők [átékáneík megformálásával.

A román stílus indulásakor tartotta a bazilika hagyományát, s a
templom falait úgyszólván teljesen elborították a mozaikokat helyettesítő

freskók, végül azonban a kő a természetének megfelelő faragott formák
szép játékánakérvényesülését követelte, s a színek ünnepi pompája las
sankénta falakról az ablakokra költözött. A plasztikus építészeti formák
érvényesülésére a festői dísz hordozására szánt felületeken nagyon érde
kes és tanulságos példával szelgálnak a byzanci mírrtára épült nagy fran-
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eia templomok: Saint Front de Périgueux, Souil1ac, Angouléme és Saint
Ours de Loches. Az elsőnek falai, síma felületiiklkel, szinte várják a dí
szítő takarót, a másodikhoz is kitűnően illik mind a figurális, mínd az
arabeszk faldísz, ami különben azarchitekturábanis jelentkező arab 00
tással is összhangban van. Az anguléme-i székesegyház belsejének fen
ségét, már tiszta építészeti hatás biztosítja: a tér grandiózus ritmusát
meghatározó hatalmas kupolák sorát ünneplő öntudattal emelik magasba
az oldalfalak és a belőlük kiugró pillérek. Mind ezeken, mind a falakon,
a tartóerőknek művészi kifejezői a falból kiemelkedő pillérek és oszlopok.
Az őket összekötő félkörívekkel. festői dísz nélkül, tiszta építészeti for
mákkal biztosítják a templom terének ünnepi benyomását. A legutolsó
pedig oly erős hangsúlyt ad az épülettest formáinak, hogy az már szinte
kizárja mínden festői disz alkalmazását.

A templom belső terében, a magasságméret erőteljes megemelése,
szuggesztív hatásu jelképe annak a földöntúli világnak, amelyben a hívő

lélek, ,a földhözkötöttség fölé emelkedve, ístenközelségben érzi magát.
Nem csoda, hogy a tér magasságának lélekemelő hatására nagy gondot
fordítottak a templomépítő művészek úgyszólván a mai napig. Ennek a
magas térnek megalkotása olyan építészeti feladat, amelynek megoldása,
mínt már utaltunk rá,az épülettest megszerkesztésében komoly- s éppen
ezért kívánatos erőfeszítést jelent az alkotó művész számára. Erősebb

falak kellenek hozzá, nagyobb lesz az épülettest tömege, s ez oly meg
formálast kíván, hogy az épület a tömeg súlya fölött uralkodni tudó erőt,

Isten házához illő méltóságot és ünneplő szépséget sugározzon.
A belső térnek megfelelően a templom külsejének hatásában is je

lentős szerepet kapott a magasságméret, még pedig nemcsak a magasság
abszolút értékében, hanem az épülettest fokozatos felfelé fejlesztésében a
mellékhajóktól egészen a tornyokig. Minél magasabbra került az épület
tagozat, annál könnyebbre tervezték. Nőttek a falba vágott ablaknyílá
sok méretei, és gyarapodott a számuk, úgyhogy bástyaszerű alapokból ki
indulva s fokozatosan könnyedebb formákat öltve, a magasságban a fel
felé törekvés lendülete is élt. Amaz építmény mindig megtartotta vilá
gosan elhatárolt és lezárt formáival tömbszerű jelleget, amelynek kereté
ben kellett.elhelyezkedniök a díszítő elemeknek is. A lezárt tömb jelle
gét megőrizték akkor is, ha a főhajó boltozatának oldalnyomását tá
masztó ivekke1 fogták fel. Ily esetekben a támasztó íveket amellékhajók
tetőzete alatt képezték ki, tehát elrejtették a szem elől azt az épületta
gozatot, amely unnak tömbjelleget megbontotta, vagy Jegalább is csök
kentette volna.

Az épület erejének kifejezését, ,3IIIli számunkra is esztétikai érték és
művészi élmény, külőnösen élvezhették és értékelhették annak a kornak
emberei,amelyben az erős védőfa1ak jelentették a közbiztonságot. Az erő

kifejezését biztosító és felfokozó formák megtalálásában nagyon lelemé
nyesek a román építészek. Nemcsak az ablaknyílásokat vágják ki, ha
csak lehet, lőrésszerűen, hogy a fal vastagságának érzékeltetésére szé
lesebb felületet mutathassanak, hanem a bejáratokat megvastagított falba
építik lépcsőzetesen szűkítve, hogy a hívő, aki távolabbról már megcsó
dálta a templom hatalmas Iátványát, belépéskor közelről is átélje annak
erejét és gazdag szépségét, A falfelületeket kidomborodó, leginkább fél
henger bordákkal tagolják, az épülettest tagjait szigorú párkányok ah
roncsával fogják össze. Előfordul, mint a d' Agde-i katedrálís példája mu
tatja, hogy a templomot oly várezerűen építik meg, hogyerődül szolgál
hat szükség esetén.
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Ma általában, ellentétben a XIX. századnak csak felületi díszt érté
kelő látásával, a zömök tartékra nehezedő súlyos boltozatok, tagolatlan
kőfalfelületek és durván összerótt, le nem símítotttömbök számítanak
ígazi román építészetnek. aminthogy a modern templomépítészet is ezt a
jelleget igyekezett magára ölteni kialakulásának első szakaszában, nem
egyszer régi román templomokról kölcsönzött motívumok másolásával.
Az igazság az, hogy az ily emlékeken nyersen jelentkezik az az erő, ami
sohasem hiányzik a román kor templomaiból. A fejlődés iránya viszont
belső törvényszerűséggel, mínt rníndenütt, itt is a formák finomodása,
gazdagodása és differenciálódása felé mutat. Ezt figyelhetjük meg a ro
mán építészet életritmusát vezető félkörív alkalmazasán is. A félkörív
a teher alátámasztására szükséges erők harmonikus levezetésére születik.
Hordja a terhet kezdetben nyomottan. majd egyre rugalmasabban és
könnyedebben; játékként jelentkezik a törpe árkádokban, végül díszít
mény lesz belőle, s apró hullámcsipkeként fut végig a tetőpárkány alatt.

Ezek azok az uralkodó jellegzetességek, melyekben a román stílus
- vagyis az antik világ művészetétől különválva önállósult európai épí
tészet - megmutatkozik, s amelyek ,annakértelmezéséhez a kulesot
kezünkbe adják.

,.

TAMAS UJJAI
Csupaszem ujjak
kopogtatják a hegyek vonalát,
tengerárkokba nyúlnak,
hol neon-szemú szörnyek hüledeznek,
s fönn kondenz-csikot húznak
Tamás kezének forró ujjai,
a föld mellébe szúrnak,
víz és olaj lövel! a lándzsahegy nyomán,
magok magvába zúznak,
mint mandulába éhes vándorok,
könyvek halmába túrnak,
vallatva tényeket és álmokat,
ős érmekre borulnak,
torz istenek zord vonásaira,
kéj iszapjába fulnak,
kint ködlik a kéj s ködként oszlik el,
gyermekszemre simulnak,
kútjának rezgő repkényét bogozzák,
antennaként fordulnak
rokon-szók halvány hulláma felé,
ős vágyként szántanak
az illó láthatóban:
nem iszonyulni
megbizonyulni,
megbízonyulni végre valóban,
s hol elevenbe nyúlnak,
sebeknek lázas szakadékai nyilnak:
idegenség, szétszórtság, testi kín
és álomkór lüktetnek ujjain,
az ötödik: az árvaság.
s behálózza mindet, mint száraz ág
És szól sebeink hordozója csendben:
."Ne féljetek. Engem tapinttok, engem."

Tóth Ferenc
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