
F~NYEK ÉS ARANYOK

Mindig csodálattal olvasom Rómer
Flóris beszámolóit - a Bakonyról vagy
Orbán Balázs vallomásait "bérces kis
honáról", a Székelyfödről. Amikor a
nyáron Móser Zoltán fotóművésszel

nyakunkba vettük a Palócföldet, az a
szándék élt bennünk: azonositjuk isme
reteinket a látottakkal. A gondolat
míndig előbbre jár a tényeknél. s elég
csak néhány olvasott vagy beszélgeté
sek során elkapott mondat, hogy tovább
szőjük a szálakat és képeket fessünk
- régi időkről, míndíg újat keresve.

Ami megmaradt gazdag hazai örök
ségünknek, bizony sok részletében még
ismeretlen. Falusi templomainkra gon
dolok, amelyeknél "újítás és hagyo
mánytisztelet, előrelépés és a kialakult
formák megőrzése szorosabb összhang
ban áll" (Marosi Ernő), mint a városi
építészetben.

Nógrád megye építészeti öröksége
gazdag a gótíkában. Bizonyára sokak
nak ismert a mátraverebélyí egykori
zarándok-templom, amely nem csupán
a művészet hazai reprezentánsa, hanem
centruma annak a középkorí vallási
kultúrának is, amely Szent László ki
rály óta eleven hagyományokat hordoz,
s amelyet ma is öriznek, egyre halvá
nyulóbb emlékezettel. Belépve a főka

pun, fények és arányok. játékát csodál
hatjuk, s a titokzatos sírkő nemcsak a
talányt jelenti: van-e köze egymáshoz
a Vereb és a Hunyadi névnek, hanem
a reneszánsz előtti szépségeszményről

is vall a templom ablakaival, oszlop
kötegeível.

Aquinói Szent Tamás amikor a lét
kategóriákat (ens. unum, verum, bo
num=létező, egy; igaz, jó) vizsgálta,
a szép fogalmát mindezek fölé helyez
te, s már nem kedvenc filozófusához,
Arisztotelészhez fordult, hanem Szent
Agostonhoz, s az akkor Európa-szerte
olvasott ál-Díonyslus-hoz. Nem véletle
nül hozom fel a példát, hiszen a góti
kus szépség fogalmának tartaimát itt
kell keresnünk.' Minderről utunk előtt

olvastam, Mezey László professzor kéz
iratban levő tanulmányában, amely
pontosan tájékoztatott a ma sem köny
nyű kérdésről. Miért Szent Tamással
kezdi fejtegetéseit a középkor tudósa 'l
Mert ő foglalta egységbe az addigi
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részeredményeket, mivel az ókorban a
szép regaimának tisztázására e.meíetí
rendszer nem volt. Augustinus miben
látta a szépet? Az ens (létező)

nem csupán elVont fogalom, "hanem
ellentéteknek, jónak, rossznak szépnek
és rútnak. igaznak és igaztalannak, fej
lődésnek, hanyatlásnak, rend és egység
után kiáltó valósága". Vagyis: mínden
szép a maga nemében, jóllehet bűneink

míatt sok mínden ellenszenvesnek tű

nik előttünk. A világ nem rossz, mert
szép, "uralkodik benne az ellentétes
dolgok rendje". A Vallomásokban:
"Pulchritudo sero Te amavi - Szép
ség, későn szerettelek" - Szent Agos
ton minden szépség okát vallotta meg,
aki "mindeneket összetart és egyesít".
Az angyali Doktor az ál-Dlonysíus-töl
az iménti fogalmakra épített teljes de
finÍCiót vette át, amely végső soron
a gótikus szépségeszmény titkát mond
ja ki: "Isten rninden szépség oka,
amennyiben oka minden összhangnak
vagyarányosságnak és világosságnak".
Igy hitte Dante is: "Azt mondja az em
ber szépnek, melynek részei kellőkép

pen megfelelnek egymásnak, mert har
móniájukból következik a tetszés". A
szépség tehát nem szubjektív benyo
más, hanem "értelmi viszony, mert lét
rehozója az anyagót formáló értelmi
erő (ratío), sőt, maga az értelem, az
intellectus". Ez járja át fényével a
"durva anyagot", s így a szép "formáló
és értelmi fényesség, amely az anyag
fölött tündököl". A világosság és a kel
lő arány magában a ratio-ban gyöke
rezik, mert oda tartozik - mondja
Szent Tamás. Vagyis: gondolatot sugár
zó fény és rendező tudás. Aszépséghez
tehát ragyogás kell. Ikonfestők, moza
ikkészítők ezt az aranyban találták
meg. A gótika a természetes fényben
"láthatóvá teszi a szépet", És ez több
az aranynál. Aradjon hát be a hatal
mas ablakokon a sötét katedrálisokat
derítő csodálatos nanpalí fény. És az
arányosság? "Mennyiség viszonya a
mennyiséghez, amely a ,.szépet szám
szerűen is képes kifejezni". Az artifex
számára ehhez ott volt -az araboktól
tanult geometria: .,a pillérek, a bolto
zat az altemplom román oszlopai fölé
emelkednek, a hajók Úgy illeszkednek
egymáshoz mint mennvíség a mennyi
séghez", Mindezt tudva érezve ült le
asztalához a gótika francia atyja: Su
ger, a Szent Dénes apátság priorja.
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l . M útrnv e reb élvi te m plom: z úr ókó (ro má n)
2. Keresz t el ő k ú t a cses zt ve i te m plom ban
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Belső se j te lm ek kel dolgozot t a fotó
művész , am ik or a m átravereb ély í temp
lom abla ksorairi beá ra ml ó fén yl örök í
t et te m eg g ép ével. söté tben hagyva a
há tt ere t ? Egy há za sgerge . tem pl om án a
csalha tatlan a rányokat ör ök rtette meg :
a rózsaa bl ak na iva n egyszer ű geomet r í
á i át . S jóll ehe t Homok te re nye a lig is
mert, 1fJ fj')- 66-ban helyreá ll ít ott temp
lom a rom án elem ekben b őv elkedik (ü lő

I ü'Ice , s írkő) jó össvehasonl ít ásul szol
gá l a r ob usz tus formáktó l a k ecses
ívek ig, fa l usi templ oma in kban. Mint a ho-

gyan összehasonlítá si a la p a három éve
r es ta u rál t mát raszölJ ős i freskók későre

neszánsz Köp enyes Mária ábr ázol ása a
Marosi Ernő kön yvéb en (Magya r fal usi
templomok , Corvina, I fJ75), lá th a tó ma
conka i XV. szá zad i áb r ázol áss a l. Amott
a "l á gy stíl us " , em it t a szigor ú for ma .
És a gót ika szép pél dáj a a cses ztvei
(közénkor i elem ek et hord ozó) templom
nak kehely for m á jú ko keresztelő kútja,
am ely nek v i zéből h u llhatott néhány
csepp . Ma dá ch Im re homloká ra is.

TÓTH SANDOR

A m átraverebél yi templom gótikus a blak ai
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