
TÓTFALUSY ISTVÁN

A SZAKRÁLIS TÉR ESZTÉTIKÁJÁHOZ

,;EG:ÉSZ MOZGÚ TESTEMMEL OLVASOM..." Mielőtt a "rozent tér" vizs
gálatába kezdenénk, érdemes meggondolnunk, mit is jelent a tér esztétikája.
Hogy "miért szép" (vagy miért jó) egy vers, egy elbeszélés, azt gondos és értékes
tanulmányok elemzik - a- tudomány és a népszerűsítés szintjén egyaránt. Egyre
több okos szó esik a látvány esztétikájáról is, de ilyenkor látványon többnyire
képet (festményt, fényképet, filmet) értenek. Az épületekről inkább csak művé

szettörténetí tudnivalókat közöl az iskola s a népszerűsítés. Megismertetí egy
egy korszak stílusjegyeit a fölismerés és az azonosítás érdekében. Itt már nem
igen vetődik föl a "miért. szép" (míért JÓ) kérdése, és színte egyáltalán nem
tudatosul az értö megközelítés mödszertana, A legtöbb ember meg is marad a
naiv észlelés szintjén, meg sem próbálja tudatosítani magában azokat az elemi
jelentéshordozó tényezőket, amelyekból egy-egy épület jelentéstartalma és esz-
tétikuma összetevődik. •

Ha mégis megpróbáljuk földeríteni az észlelés médszerét s az épületek esz
tétikai hatásának titkát, hasznos elővennünk olyan költői megnyilatkozásokat,
amelyek építészeti alkotásokra vonatkozó élményt rögzítenek, az épület esztéti
kumát szavakkal tolmácsolják. Ilyen költemény" például Illyés Gyulának feledhe
tetlen szép verse Széchenyi hídjá-ról.1 Hadd idézzem az első felét!

"Hány könyvet írt!:És valamennyinél I többet ér I ez a híd. Hogy él! / I
Egy mondandón, mit nem papírlapokra / bízott, ki észbe fogta / és létre hozta,
I egy derék eszmén járok át naponta. II Napi örömöm ez a jó I anyagba bur
kolt közölnivaló. I Vigaszom I lépnem a szép értelmű sok vason. I Egész mozgó
testemmel ovasom."

Ebből a költői beszámolóból elsősorban az derül ki, hogy Illyés Gyula számára
a Lánchíd nem pusztán gyakorlati hasznú alkotmány. Derék eszmének nevezi,
könyvekhez mérí, s azt állítja róla, m011dand6ja van, amit - akárcsak a köny
vek szövegét - olvasni lehet. Csak azt ne higgye valaki, hogy ezt a közlő fela
datot úgy tölti be a híd, hogy közben gyakorlati, közhasznú szerepe háttérbe
szorul. A Lánchíd a költő számára nem válik puszta látvánnyá. nem is a part
ról vagy Gellért-hegyről méregetí, hanem éppen használja, át- meg átjár rajta
Pestről Budára, Budáról Pestre, s a benne kifejeződő eszmét használata közben
rnozgó testével olvassa.

A szemiotikusok írnak, beszélnek arról, hogy az építész, miközben gyakor
lati hasznú alkotásokat: hidat, ..lakóházat, színházat, templomot tervez, -valamít
közöl is, s az építészet maga jelrendszer, majdhogynem sajátos nyelv. Mojzer
Miklós nemrég kitűnő könyvet írt Torony, kupola, kolonnád címen." s ebben
jórészt hazai épületek elemzésével az építészeti "nyelv" néhány jelentős "szayá
nak" jelentéstartalmát tárta föl, sót bevilágított az építészet "nyclvtanának"
szabályai közé is. cl szögezí Ili: ..A ... pusztán gyakorlati célú építkezés nem
építőművészet, amint a hang vagy zörej sem zene még. Az épület művészi vol
túhoz a gyakorlati cél fölötti többlet kell, mégpedig az, hogy az építő. az épület
segítségével közöljön valamit. A közlés annyit jelent, hogy az építményt vala
milyen gondolat hordozójává kell tenni. Ez az építészeti téren való, azaz for
mákkal történő »fogalmazás«, amely némely tekintetben az irodalmi közléshez
hasonló. Az építészeti nyelv formákkal szól, és a' beszédhez hasonlóan föltéte
lezi, hogy a formáknak hasonló megértőire talál, mínt ahogy a beszéd a szavak
ismeretére épül. A közlés célját szolgáló forma azért több, mint valamilyen alak
vagy alakzat."

A tudós és a költő ugyanazt állapítja meg, s mondandójuk részben meg
egyezik a megfogalmázatlan közmeggyőződéssel. részben azonban valami váratlan
dolgot jelent ki. Azt mindenki sejti, hogy az épület esztétíkuma: többlet a hasz
nossághoz viszonyítva, de ezt a többletet az .,utca embere" hajlandó' volna me
rőben formai díszesséaben keresni, abban.' hogy egyik-másik épület föl akar
tűnni, tetszeni akar. Úrn' látszik, ennél jóval mélyebbre kell hatolnunk. s az
esztétikum forrását másutt kell keresnünk. A formai gazdagság itt sem önérték.
csak akkor és annyiban vált ki valóban esztétikai hatást, ha hiteles eszmeí
tartalmat hordoz.
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Érdekes mindkét "nyidatkozatbaiJ." az építészet és a (köLtői) nyelv összeve
tése. Ezen a ponton szívesen kérdeznénk tovább. Mi a föltétele annak, hogy
mindenkinek sikerüljön az, amiről Illyés verse beszámol: az építészeti alkotás
"elolvasása", dek6dolása? Úgy kell megtanulnunk az építészet nyelvét, mint
ahogyan a beszéd szavai, grammatikai szabályai közt tájékoz6dunk? Talán nem
1árunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy az építészet jelentéshor
doz6 tényezői közelebb vannak a térre, felületekre vonatkozó őstapasztalataink-.

hoz, mint a nyelvi jelek az általuk megragadott valósághoz. A nyelvi jelek
majdnem teljesen önkényesek, valamiféle közmegegyezés. egy-egy nép hagyománya
szentesíti őket. Az építészetben a "fölfelé" és a "lefelé" jelentése" egy kupolatér
tágassága vagy az épület belső terébe beáradó világosság s a többi "elemi jel"
a beszélt nyelvben használatos indulatszavakhoz vagy hangutánzó és hangfestő

szavakhoz hasonlít. Ezért van az, hogy többnyire tanulás nélkül, ösztönösen is
eligazodunk köztük, s hogy a különböző művelődési korszakok, hagyományok
építészeti kifejezésrendszeret között közel sincs akkora különbség, mínt a nyel
vek között. Tolmács nélkül is ,olvasni' tudjuk az idegen "nyelven" írt üzenetet.
vagy legalább nem vagyunk vele szemben teljesen tehetetlenek.

Ami 'kockázat e tekintetben fölmerül, az inkább a figyelem tompaságából
s a mégiscsak adódó értelmezési föladatok meg nem látásából fakad. E. T. Hall
"proxemikai" kutatásaí például nemrég fényt derítettek ama a sajátságos tényre,
hogy mégiscsak van valamiilyen különbség az európai, az amerikai, az arab vagy
a ,japáni ember tér-élménye s -érzékelése közt, sőt hogy még egy angol, német
vagy francia sem egyformán teremt kapcsolatot a térrel, s épp ezért ezek a
különböző hagyományok között nevelkedett emberek különböző igényeket tá
masztanak az épületekkel, az épületek belső berendezésével vagy a belőlük össze
álló településekkel szemben. Az építészeti "nyelv~k" tehát rokonai egymásnak,
de teljesen nem azonosak, s épp hasonlóságuk míatt kísért a félreértés lehe
'tósége.3

Még nagyobb veszedelem azonban, hogy nemcsak a kifejezési formák kü
lönbségének, hanem egyáltalán az építészeti közlendók észlelésének képessége is
ijesztően tompul a modem emberben. Ma a legtöbb ember keveset -mozog. A
hidakon járművek szállítanak át, az épületek emeletére, tornyokba lift röpít,
Nem érezzük izmainkban. a járás, a kapaszkodás fáradságát, s megfelelő moz
gásemlékek híján már a szemünk is puszta látványként méregetl a tornyot
vagy az épületet. Az európai ember többnyire túlságosan tartózkodó, illedelmes.
Ha belép egy terembe, megáll, legföljebb körülnéz, s az eléje nyíló tér mint
látvány érdekli. A turisták közmondásos tolakodása nem innen, hanem túl van
ezen az egykedvűségen, közönyön. Ezek a turisták elsősorban a' telrem falára
akasztott képekre, a teremben elhelyezett tárlókra kíváncsiak, s ide-oda hul
lámzó csoportjaik többnyire nem az épület sajátos mozgás-követelményeíhez iga
zodnak. Egy terembe vagy egy tágas lépcsőházba úgy kellene belépnünk. aho
gyan 'a gyermek belép: át kellene ölelnünk az oszlopokat, el kellene bújnunk
a szögletekben, föl kellene kapaszkodnunk 'Q lépcsőkön, ki kellene tárnunk az
ablakokat. Persze a szemlélő-használó érzéketlensége hat az alkotóra is: a be
ruház6k a foghat6bb szükségletekre figyelnek, s még az építészeknek is könnyen
elmegy a kedvük attól, hogy olyan épületet emeljenek, amely a belépőt ennyi
mi.ndenre fölszólítaná.

Fülep Lajos szerint a klasszicizmus óta "az építészet kivonult eddigi szel
lemi hazájából, átköltözött a merőben praktíkusbav.' László Gyula" pedig Victor
Hugo esperesét idézi, aki "A' párizsi. Notre Dame" híres jelenetében jobbjával
az asztalán heverő nyomtatott könyvre, baljával a katedrállsra mutat, s első

hajtja az emlékezetes j6s1aJtot: "Ceci tuera cela - ez itt megöli amazt!" Ki
mondhatja meg, mí kezdődött előbb: az építészet "barbarizálódása" vagy az "egész
testemmel olvasom" érzékenységének eltompulása? A két folyamat egymást erő

sítette, bár mindkettőnek megvolt a maga külön magyarázata is. Azt az ér
zékenységet, ameillyei az építészeti alkotás jelentésére kellene Ilgyelnünk, rest
ségünkön túl bizonyára az is koptatta, hogy minden figyelmünket a leírt, le
nyomtatott betűre, esetleg a kimondott szóra fordítottuk, s lassanként eqyetlen
informáci6s csatornánkká vált az írás, a beszéd. (így van ez a templomban is:
a hívek ma elsősorban a míséző vattr prédikáló pap szavát akarják meghal
lani, nehezen vállalják a csendet, s éppen nem tudnak mít kezdeni a várakozás,
az irányítatlan csend idejével. A régi nemzedékek számára, úgy látszik, sokkal
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többet jelentett _, a templom maga, álltak, nézelődtek, mozogtak benne, ..tes
tükkel olvasták" a köveibe burkolt mondanivalót, s bizonyára ezért tudtak
együtt imádkozni a pappal akkor is, ha a latinul mondott liturgikus szövegeket
nem értették.)

IGAZSÁG ~S HAZUGSÁG. Egyébkent azt, hogy az épületek valóban jE::Ien
tést hordoznak, mi sem bízonyrtja jobban,. mint hogy hazudni if> lehet velük.
Ady az Országházról írta Dal a Hazugság-házról círnű költeményét, s ebben a
büszke épületet "ékes kövekbe fölburkolt Hazugság" gyanánt emlegette, Illyés
Gyula nyilván Ady saraira emlékezett, amikor így írt a Franciaorsztgi változatok
ban: "Vannak épületek, amelyek láttán az ember nem tud szabadulni attól a
gondolattól, hogy ezen a helyen valaki valamikor véletlenül kimondott elO'
óriási hazugságot, s azt 'büntetésből az istenek azon nyomban kőbe derrnesz
tették. Ilyen például a budapesti Parlament."

A közmondás szerint - a liazug embert könnyebb utólérni, mínt a sánta
kutyát, - A szavakkal kimondott hazugság többnyire valóban szétpukkan: a
hazug vers életképtelennek bizonyul, s ha ideig-óráig népszerű volt, egykettőre

ki szorul a köztudat peremére, hamarosan el is ·felejtik. Bár II szavak is prosti
tuálódnak, s a szótértéshez szükséges bizalom sem sérthetetlen. Steiner szerint
a német irodalom évtizedekig nem tudott megszólalní a második világháború
hazugságai után. ,

Keservesebb a helyzet az építészet hazugságaival. A hazug épület nem dől

össze, anyagi, használati értéke miatt lehetetlen lebontani, s épp ezért látszólag
igazolja az idő. Hazugságait információs rendszerüknek olyan zónájában jut
tatja el hozzánk, ahol nem szokt.uk krítíkusan ellenőrizni önmagunkat. Ezek a
hazugságok annál pusztítóbbak. A hazug épületek sora, vagy az építészet foly
tonos hazudozása bizalmatlanságra neveli az embereket, mindenképpen rombol
ha mást nem az építészet hitelét. '

Ha templomokhoz közalítünk az igazság-hazugság mértékével, föl kell fGn
nie, mekkora igazságuk van általában a régi templomoknak. . Jékely Zoltán
verset írt Zsámbék romjairól. A "dúlt domboldalon elszórt törmelék, a csonkult
kőrózsa és az apszis "ékes kövei" pusztulásukban is valami jelenlétet hordoznak.
A költő így búcsúzik a romoktól: "Ott hagytarn szürke estben I az Egyedül
valót. I reá gyolcsot se tettem, I nem vontam takar6t. I Most hordom homlo
komban I a szent., csodás romot, / megóvó csont-tokomban / ez alabástromot;
I mínt drága régi csipkét I védő üveg alatt, I mínt szép oltár kincsét / ládá
ban óvja pap."a Sajnos, elég sok templomunk - Fiilep Lajos terminológiája
szerínt - az "építészet halála utáni" korban épült, s ha a barbarízmust
kerülni akarta, a hazugság kísértései ellen nem míndíg tudott> védekezni.

MITöL TEMPLOM A TEMPLOM? Az építészet szemíotikájával foglalkozó
M. Krampen kidolgozott és a stuttgarti egyetem hallgatóival végigjátszott egy
érdekes vizsgálati tesztet. Ilyen kérdéseket tett föl a vizsgálati csoport tagjai
nak: "Mi tesz egy gyárat gyárrá, egy irodaházat Irodaházzá. egy családi házat
családi házzá?" Ö· maga így számol be kísérletéről: "A hall gatók a vizsgálati
személyeknek véletlenszerűen kiválasztott épületekről készült képeket mutattak,
s .arra kérték őket, adják meg, milyen rendeltetésű épületekről van szó, vala
mint azt, hogy mely jegyeket használtak fel az azonosításhoz. .Jelek gazdag re
pertoárjára tettünk így. szért: a jelek részint az épület környezetéből. részint
az épület külső burkából, építőelemeiből. homlokzatából. kiterjedéséből stb. szár
maznak. Ezt a "szótárt" hamarosan publikálni fogjuk." Ugyancsak M. Kram
pen javasolta azt is, hogy alkalmazzák az építészet-szemiotikában a
pszichológiából ismert R-technikát. Ez azt jelentené, hogy a kísérlet
ben részt vevők egy sereg képet kapnak, s azokat elrendezik, például
a "nagyon gyárszerű't-től az "egyáltalán nem gyárszerű't-íg terjedő skálán.

Ezeknek a kísérleteknek nyilvánvalóan vannak h'barorrásat: képek nézege
tésével aligha lehet kíelégítően megítélni egy épületet, különféle emberek vé
leményébe bizonyára beleszól sok olyasfajta tényező, amit. jobb volna kiszúrni
a vizsgálatból stb. Azért mégsem volna érdektelen legalább gondolatban temp
lomokkal kapcsolatban is elvégezni hasonló kísérleteket. ,.Mi tesz egy templomot
templornmá. miről ismerem föl, ha közeledem hozzá, ha benne találom magam?"
Vagy másfelől: mi tesz némelykor ternplomszerűvécolyan épületeket is..amelyek
nem templomok (pl. Pesten a Nemzeti Múzeumot), s alig vagy egyáltalán nem
ternplomszerűvé nem egy templomot?
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Egy ilyenfajta kísérlet. először bizonyára azokat a jellegzetességeket ugratná
ki, amelyeket a történelem tett hagyományossá, majdnem kötelezővé, s amelyek
között épp ezért "tanult" biztonsággal igazodunk el. A templomra manapság első

sorban a tornyáról ismerünk rá, a katolíkus templom belső terét a szeritély
és a hajó elkülönülése, a kitüntetett helyen álló oltár és szószék teszi fölis
merhetővé, De mi történik' akkor, ha ezek a hagyományos, sőt szokvánvossá
üresedett ismertető jegyek hiányoznak? Késmárkon az evangélikusok az ellen
reformáció idején csak torony nélkül építhették föl híres fatemplomukat, még
sem haboznánk "templomszerűnek" ítélni. Máskor viszont tornyos és szokvá-

. nyos belső tértagozású épületeket "alig" vagy "éppen nem templomszerűnek"

mtnősítenénk - behatóbb szemlélgetés után. Úgy látszik, van valami rnélyebb
építészeti jelzőrendszer, amely "templomszerűvé" vagy használjuk inkább ezt a
szót - "szakrális jellegűvé" tesz egy-egy' épületet.

A modern templomok építői gyakran szándékosan kielégítetlenül hagyják
a templommal kapcsolatos tanult s szokványokhoz igazodó elvárásainkat. Miért?
Némelykor bizonyára azért is, mert kényszerhelyzetben vannak, az anyag,
a környezet vagy épp a Iegújabb liturgikus követelmények miatt. Vezetheti
őket az a szándék .ís, hogy mást csináljanak, mint elődeik, vagy hogy a temp
lomot, amelyet megépítenek, a ma épülő egyéb épületektől ne szakítsák olyan
rnesszíre. De legfőképpen mégis az az igyekezetük, hogy a szokványossá üre
sedett jelrendszer mögött leássanak ahhoz az ősibbhez, amely nem tanult je
lentéskapcsolatra támaszkodik, hanem elemi erővel indít áhítatra. A templom
építőnek nem pusztán az .a célja, hogy olyan épületet emeljen, amelyről nyom
ban tudni lehet, hogy templom, inkább olyan épületet próbál építeni, amelyben
kedve támad az embernek ahhoz, hogy imádkozni kezdjen. Ne feledjük: azok
az építészeti elemek, amelyek ma a templomnak vagy a katolíkus templomnak
értelemmel megragadható ismertetőjegyei, maguk is úgy váltak szokványossá,
hogy előbb egy szabad. alkotó, sőt korábbi szokványokat tagadó lelemény meg
formálta őket. Joggal törekedhetünk tehát arra, hogy ennek ihletéhez vissza
térjünk, s így fölkutassuk, rnozgósítsuk azt az emberi képességet, amely nem
ráismer a templomra, hanem akár egy soha nem látott elemekből szerkesztett
épületben is fölfedezi a ezentet.

Itt aztán - túl az épületszemiotlkai vizsgálódásokon - egy mélyebb kuta
tásí lehetőség nyílik meg előttünk. Századunk egyik legjelentősebb protestáns
teológusa, Paul Tillich írta a következőket: "Az a tény, hogy tizennégy éves
koromig apám parókiáján éltem, 'pontosan szemben egy tízenötödik századbeli
gótikus templommal, Kelet-Németország egyik kísvárosában, igen nagy mérték
ben hozzájárult ahhoz az elhatározásomhoz, hogy teológussá lettem. sót befo
lyásolta teológiai szemléletem alapvonásait is."8 Lám: egy jól megépített temp
lom nemcsak messziről fölismerhető, s nem is csak pusztán imádkozásra in
dítja az éppen belépőt. Jr:letirányító hatása lehet. S ne feledjük: Paul TiIlich
teológiájának alapgondolata épp Isten szentségének eszméje.

ÚJITAS Jr:S HAGYOMANYŰRZJr:S. Naponta halljuk, ismételgetjük," hogy ko
runk egyfelől hagyományok összeomlásának, másfelől a keresésnek és a szüle
tésnek százada. Igy van ez az építészetben s a szakrális építészetben is. Persze,
itt sem az élő omlik össze, hanem az, aminek már régóta csak látszatélete volt.
De bizonyos, hogy ebben a gyorsan átalakuló korban két dolgot semmiképpen
sem szabad számításon kívül hagynunk.

Az egyik az, hogy ha újat keresünk, azért még nem kell programszerűen

fölégetnünk a régi értékekkel való kapcsolatunkat. Gót és barokk ternplomte
reket ma épülő templomok aligha utánozhatnak hitelesen. Ebből még nem kö
vetkezik, hogy ki kell vonuiriunk gót és barokk templomainkból, vagy ho~ mez
kell tagadnunk őket. Kereszténységünknek akkor lehet jelent alakító, jövőt építő

ereje. ha vállaljuk a múltját, nemcsak múzeumként, hanema ma élő élet ott
honaként is. S talán elsősorban: mérceként. Ha valaki kimondja: uA régi jobb
vott", azzal még nem akarta visszafelé forgatni a történelmet. Egyszerűen csak
attól óv, hogy korán megálljunk s megelégedjünk azzal, amit az érettebb meg
fontolás elóbb-utóbb úgyis hazugnak, üresnek talál maid.

A másik megfontolni való, hogy épp a szentet illetőleg az ember szükség
'szerűen konzervatív. Mé~ akkor is. ha a szentet nem holt eszmének 'tartta,

hanern élő, leleményt szikráztató töl.hívásnak. A gyertyafény ,,'>zentebb" a víl
lanyfénynél, a kő és a fa "szentebb" a müanyagnál, Ezért épp a szakrális
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építészetben ügyelni kell arra, hogy ami új, ha mégoly merészen új és szok
ványokat tagadó is, legyen ugyanakkor elszántan és őszintén hagyományőrző.

A dunaújfalusi templom falába beleépült egy kő abból a kotostocböt.: amely va
laha a most épülő templom helyétől néhány száz méternyire állt, s amelyet
egykori lakói a mohácsí vész idején hagytak el. Jelképes gesztus ez: n szakrális
építészetnek egyszerre hagyományőrzőnek s újítónak kell lennie: nyilván nem
egy-egy régi kőbeépítésével. Hiszen a hagyományt nem az őrzi, aki utánozza s
megmerevítí a régit, hanem az, aki elevenen továbbgondolja, talán vitatkozik is
vele, de tisztelettel visszautal rá, s nem rúgja el ,;dupla talppal" fIlaga alól.

A keresztény szakrális építészetet egyébként is páratlan változatosság és
megúj,ulási készség jellemzi: ha valahol, hát itt bizonyara lehetséges az' újítás
nak és hagyományőrzésnek ez a találékony és gazdag egymásba fonódása, A
keresztény templomépítés nem viták nélkül, de lenyűgöző elevenséggel tudott
alkalmazkodni egymást váltó építészeti stílusok követelményeihez. Sőt nemegyszer
épp a szakrális építészetben született meg egy-egy új stílus. Nemcsalt s nem
elsősorban a technikai fölt~teJ..ek megváltozásának következményeként, hanem azért;
mert a szentre vonatkozó fölfogás kapott 11j árnyalatot az Egyház hitében.
Milyen hatalmas építészeti forradalmat nyitott meg például a cisztercita lelkiség:
Szent Bernát nélkül szinte elképzelhetetlen a gótika kibontakozása, művészet

t'örténeti könyvek idézik híres levelét, amelyben megírta, milyennek kell lennie
egy cisztercita templomnak, s míért, Lucien Hervé Építészet és fénykép9 című

könyvében ír azokról a tapasztalatokról, amelyeket a theronet-I cisztercita apát
ság fényképezése közben szerzett. "Az ember hiába hitetlen. s hiába csak em
beri célkitűzések nagyszerűségét mérí le, nem tudja elfojtani csodálatának kitö
rését, amikor a tiszta és mélységes hit végső kifejeződése tárul fel előtte a
cisztercirta mesterek e lenyiigBző építészeti brutalizmusában..." Azután Gultlaume
de Saint-Thierry egykorú mondatát idézi: "Azok, akik az odabentvalók míatt meg
vetik és elhanyagolják az odakintvalókat, építkezzenek II szegények módján." Egy
művészettörténet nyugati képrombolásként emlegeti a ciszterciták képzőművészetí

reformját. De -amí a legfontosabb: ez a reform a hit megújulásából fakadt, s
ugyanegy renden. stílusen belül sem stílusépületeket termett, hanem egymást
sohasem ismétlő egyedi remekműveket, S végül Bernát említett levele is hirdeti,
hogy az egyszeru hívek használatára szánt plébániatemplomnak másnak kell
lennie, mint a szerzetesek számára épült templomoknak A císzterclták lelkisége
s építészete nélkül elképzelhetetlen a gótika. De a Notre Dame és Amiens vagy
a kolduló rendek gótikája rnílyen váratlan leleménnyel lép tovább onnan, ahol
Bernát reformja megszületettt S mi lett ebből az egész építészetből, amikor lti
gyűrűzött Franciaországbóli

Am a göüka "példája" csak egy - tán a legragyogóbb - a sok közül. A
Zodiaque-kötetekben egy-egy megyényi táj román kori falusi templomait is
merheti meg az ámuló tekintet. Mint egy-egy emberi arc: míndegyík templom
nak saját személyísége van, s közben mínd ugyanannak a Szentnek ki nem me
ríthetó gazdagságáról tanúskodnak. "Milyen képtelen gondolat -- mondta egy
kitűnő barátom az egyik ilyen kötet csodálkozó nézegetése közben '-, hogy azok
az emberek, akik ezeket a templomokat építették, s akik ezekben imádkoztak,
közben mást se tettek, mint idegesen várták, hogy végre elrnúljon a középkor!"

Eltűnődhetünk azon, hogy vajon egy görög vagy egy indiai ember ugyan
ilyen változatosnaktalálja-e a maga kultúrájába tartozó templomokat. Talán nem
tévedünk, ha épp a keresztény templomépítészet sajátosságának gondoljuk ezt a
gazdagságot, változatosságra, megűlulásra, nemegyszer önmaga megtagadására
való képességet, amely azonban paradox módon mégis a múlthoz való rendít
hetetlen hűséggel párosul.

onöxos ÖRÖKSÉG. LeheCetlen most akár röviden is számba vennurik, mi
marad meg minden változás közőrt El. keresztény templomépítés gyakorlatában.
mik azok az örökérVényű tényezők, amelyek miatt a huszadik századi ember
otthon érzi magát ezeréves keresztény templomokban is. Csak mutatóban néhány
a legegyszerubb s valóban szinte maguktól értetődő mozzanatok közül:

Először is megfontolást igényel maga az a tény, hogy az Egyháznak kezdettől
fogva- igénye egy szakrális tér kialakítása. Különbséget tesz kinn és ben'll között,
szertartásait, elsősorban a szentmísét, egy szorosan en-e a célra rendelt épület
belső terében tartja meg. Igaz, az utolsó vacsorát magánház ebédlőjében ren
dezte Jézus. Kereszthalála a kapun kívül, a szabad ég alatt játszódott le. Az
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elsó keresztények "há2laIlként" végezték a kenyértörést. De az Egyház, amint
lehetett, temp,lomokat épített, s ez nem önfeledt alkalmazkodás volt a pogányság
korábbi gyakorlatához. Hogy mennyire nem, abból is látszik, hogy a keresztény
templomépítés szakított a görög-római szakrális építészet, hagyományaival. A
pogány templomnak csak a papságot kellett befogadnia, a keresztény templom
ban kell, hogy helye legyen az egész közösségnek, hiszen. minden megkeresztelt
hivő részese Krisztus papságának. De azért mégsem míséztek tereken vagy erdei
tisztásokon ! Tudták, hogy a szentinisében lezajló cselekmény nem magától ér
tődő, az oltár körül fölhangzó szavak sajátos akusztíkát kívánnak, teremtenek,
szükségszerűen kiemelkednek az élet köznapi szövevényéből. Nem mintha nem
volna kőzűk mindenhez, ami emberi. A hegyen álló ember is kilát városra;
szántóföldre. de kitárul körülötte a látóhatár, közel kerülnek hozzá a szomszédos
hegycsúcsok, és egész Ivében fölé nyílik az ég. Aki szentmtsére igyekszik: temp
lomba megy. Nein kell elfelejtenie az otthonát, a munkahelyét, de föl kell ké
szülnie arra, hogy most másfajta figyelemre lesz szüksége, mint odakinn, a
világban. Kell, hogy fölelevenedjenek benne emlékek, amelyek máskor Iecsa
vart lánggal égnek, .visszahúzódnak szíve legbelsejébe, leülönben nem.. értheti
meg, nem vonatkoztathatja magára as evangélíumot, a prédikáció és a liturgikus
imádság szavait. Az oltár jelenléte mínden evangéliumi mondat mögé odanyitja
a soha nem feledhetőt: hogy ennek a mondatnak Jézus halála ad fedezetet. De
a házasságkötés alkalmával kimondott mondat is: "szeretlek, szeretetből veszlek
feleSégül" itt kapja meg a maga "értelmezési tartományát", Jézusnak bet!elje
sedésíg hű szeretetében.

A templomban emberekkel találkozunk, ha magányos imádságra térünk be,
akkor is körülvesz a kezük munkája, életük, imádságuk emléke. Az "ünnepnap
mísét becsületesen" törvényéhez hozzátartozik, hogy nyilvános templomban kell
vásár- és ünnepnap szentmísén részt vennünk. Lehet sodróbb erejű egy kis
közösség (sit venia verbo) ól-melegében végzett imádság, az Egyház áldozata
mégis tágasságót kíván és szívbeli nyíltságot, amely kész arra, hogy örömmel
befogadja a "más köntöst víselőt": a más korosztályhoz, műveltségí szinthez vagy
épp a hivő öntudat más fokozatához tartoz6t. A nyilvános és közös templomnak
köszönhető, hogy az utasember eltalál a helyi egyházközaéghez, részt vállál annak
gondjában-örömében, s hogy folytonos a kapcsolat .a századok között is, nem
zedékek hite, Krlsztus-keresése lebbenésre készen, mégis valóságosan megtapad
s színte tapinthatóvá válik a kőből rakett faJak közt;

Ez a templomtér hagyományosan tágas is, nemcsak akkora, hogy az épp
együtt imádkozó közösséget magába fogadja. Nem gőgből nagy, nem kIván ha
mis látszatot teremteni, de arra igyekszik lehetőséget adni, hogy a jelenlevők

nek ne kelljen összezsúfolódniuk, hogy a nagyobb közösséggel ki-ki saját belső

állapotának megfelelően találjon kapcsolatot: hívogat, de nem kényszerít, tisz
teli azok tartózkodását, akik az evangéliumi vámos megilletődésével lépnek be.
Paul Claudel a Notre Dame-nak egyik oszlopa mellett húzódott meg akkor,
amikor a Magnificat hallatára egyszer csak eláradt benne a hit boldogító bi
zonyossága. A templom nem fél az ürességtól sem. A természetre lehet jellemző

a horror vacui, a templom míntha figyelmeztetne üres és "fölösleges" Iégköb
métereivel, hogy teret kell nyitnunk magunkban a kegyelemnek, különben hiába
imádkozunk. A keresztény templom tágassága nem egészen egyértelmű a rno
numentalitással: az Iehet embertelen is. Még kevésbé válhat a templom belső

tere holt térré. Mer üres lenni, sokszor akár úgy is, hogy csupaszon hagy ha
talmas falfelületeke11, de azért nem olyan, mint a színház- vagy mozi terem,
ahonnan hazaíndulunk, amikor vége az előadásnak. Arra biztat, hogy otthon
legyünk benne, hogy "egész mozgó testünkkel" olvassuk: fölvonulások, lassú és
jelentőségteljes mozdulatok emléke él benne. •

Az is érdekes, hogy az Egyház ősidők óta maradandóságra törekedetttemp
lomainak megalkotásakor. Vannak (míndíg voltak is) ideiglenes ünnepi épületek:
például egy majálls sátrai. Ideiglenesség jellemzi a színház díszleteit is. A temp
lom még az otthonok maradandóságán is túl akar tenni. Vályogból. fából emelt
házak között kőből, téglából épült, két-három nemzedékre terveze!tt betonépü
letek csoportjából is messzebb századokra néz. Nem gőggel teszi ezt: nagyon
sok 1!emplomot elsodort már a. történelem. De azért nem egynapos Iétre számít:
nem igyekszik minden mondanívatőját rögtön elmondani, A templom ráér. Titkai
vannak, azokat nem rejtegeti," de .nem is kínálja kiabálva. Ezekbe a titkokba
lassanként nyerhetnek beavatást a hűségesek, akik télben, nyárban, esőben, nap-
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sütésben, gyászban.és lakodalmi örömben újra meg újra megn~'itják a kapujáL
Amint a versek vagy a szöveges imádságok abban nőnek meg igazán. aki meg
tanulja, és egy éleren át Ismételgeti őket.

A kinn és benn szembeállítása, a maradandóság igénye míndig arra vall,
hogy a keresztény templom hívogató, de nem könnyű "olvasnivalo". Időt, elmé
lyedést igényel attól, aki igazán meg akar ismerkedni vele; valójában nem ia
csak órákat, napokat, hanem egy egész életidőt. A templomnak, a legegyszerűbb

nek is rétegei vannak, amelyeket lassan, türelmesen lehet fölfejteni. Rejtőző

mélységeí nélkül üres és hazug volna az, amivel első .látásra fogad. Itt jutottunk
el oda hogy a keresztény szakrális építészet is vonzódik ahhoz, ami díszes, ami
gazdagon megmunkált, sőt ami anyagában ritka, drága. A mai ember szemében
ezek a vonzalmak kétes értékűek. Sok hazug, szemtényvesztő. olcsó dísszel ta
lálkoztunk, szeretjük azt, ami nyers és egyszerű. A képrombolók és a Bernátok
krítikai érzékét közelebb érezzük magunkhoz, mint a barokk pompáját, vagy
akár a román kori díszességet. A szemfényvesztő és hazug parádé ellen joggal
tiltakozhatunk, de azért kár volna elvesztenünk érzékünket az igazi gazdagság
iránt: ami nem az erszény, hanem a SZlV gazdagsága. Gondoljunk a néprnűvé

szetre l A parasztlegény gazdagon kifaragta azokat a szövő-tmó szerszámokat,
amelyekkel kedvesét, menyasszonyát megajándékozta. Nemcsak ügyessé~ének bi
zonyítéka volt egy-egy szépen faragott guzsaly, hanem szerelrní zálog is: amíg
faragta, nyilván míndvégig arra gonlJ,plt, aki majd napunta dolgozik vele. üzenet
hordozója lett a faragott fa, a fonal sodrása közben vele találkozó ujj. rá-ráve
tődő tekintet megtelhetett a szerelem emlékeivel. Ugyanígy l5rzi s közvetíti egy
gondosan kíkovácsolt vagy megfaragott szentélyrács a kézműves mester áhitatát,
egy drágán aranyozott oltár azokét, akiknek jó szívvel félrerakott fiUéreiból va
laha fölépült. Ezért ébreszt msgtlletődést, figyelmet a közeledőben is. A "cifra"
holmit nehéz tisztán tartani. De hátha imádkozik az, aki idejét nem kímélve
órákon át törölget. az oltár körül? Akkor már nem bosszúságnak s nem is henye
dísznek van kifaragva kő és fa. A szentmísében az áldozati adomárryok bemu
tatásakor együtt említjük a kenyérrel és borral kapcsolatban Isten ajándékozó
bőkezűséget, a földet, a szőlőtövet 'meg az emberi munkát. Ezek' összesímulásás
tanúsítja a templom is, ha valóban szépen megmunkált környezetbe vezet, amely
ben azonban az emberi munka nem hivalkodik, mint diadalmas pompa vagy
versengő virtuozitás, hanem a magakelletö t'etszelgésről lemondva a titok szolaá
latába szegődik. Egy diák mondta nemrég, amikor az amiens-i katedrálís képeit
h:pozta: . ez olyasféle teljesítménye a középkornak, mint a korunknak az űr
hajók! Igen: a templom teljesítmény is, egy városé, egy közösségé. így is jelen-
téshordozó. vonatkozási központ. -

A MA :ÉS A HOLNAP TEMPLOMA. Már utaltunk az anyag és a munkam6d
szerek stílusmeghatározó szerepére. Betonból, előregyártott elemekből vétek volna
'l régi templomok formáit imitálni, ezt a szakrális érzék említett konzervatí
vizmusa sem indokolja s mentheti. Az meg lehetetlen, hogy épp a templomépítés
terén görcsösen ragaszkodjunk a régi anyagokhoz és munkamódszerekhez. Sietve
hozzá kell azonban tennünk, hogy az új anyagok technikai lehetőségének ü~es

fölhasználása csak akkor vezethet valódi megújuláshoz, ha az anyagi, formai
mozzanatok mögé odazárkóznak a mcdern tartalmi igények. Valóban értékes és
élő modern templom akkor születík, ha a: szentre vonatkozó mai keresztény
"tapasztalat" kapcsolatba kerül azokkal a formákkal, amelyeket a modern építő
anyagok és építészeti eljárások megteremtenek. Mégpedig lehetőleg nem alkalmi,
esetleges kapcsolatba, hanem szinte szükségszerűbe, amint például a gótika szü
Ietésekcr az új technikai lehetőségek szervesen összekapcsolódtak a szentre vo
natkozó keresztény tapasztalat korszeru 'eartalmi vonatkozásaival.

Természetesen nagy kérdés, hol, kik között fogalmazödnak meg ezek az új
tartalmi igények. Graham Greene mondata az építészetre s a templomépítésre
is érvényes: "Rosszul szolgál, aki kiszolgál". Aki nem akar szolgálni, az névá1
Ialkozzék templomépítésre. De aki kiszolgál, az gíccsef épit, nem művészi al
kotást, és rossz szelgálatot tesz, súlyosan becsapja a közösséget.: amelynek dol
gozik. Az építésznek nem kullognla kell a közösség igényei möaött, hanem az:
a dolga és felelős hivatása, hogy elébe járjon, s ne csak azt "fordít'sa le" az
építészet "nyelvére", amit ihár .mindenkí tud, hanem azt fejezze ki, ami az
emberek szívében érik, .s aminek megérlelődését az új templom is el6segiY
majd. <,
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Nyilvánvaló, hogy a huszadik száza d szakrális művészetében a szent
közösségr e vonatkozó új ' tapasztal a tn ak hatalmas erővel meg kell nyilátkoznia.
Azelőtt századokon á t egy olyan elek i ézia befogadására épül te k a templomok,
amelye t "odaki n t" is k özössé gg é szervezett a falu, az -emberm éret ű város. Ezek
az em berek többnyir e kicsiny, jav a r észt szegényes h ázakb ól indultak el a temp
lom felé. S bá r oda "mezítláb is szabad" volt a bejárás, m égis elvártá k, hogy
maga a templomtér a nagysá g és a pompa fölemelő örö mé vel aj ándé kozza m eg
oket. Eze k az egy ébk ént is össze tar tozó em berek az ünnepben jókedvűen tuda
tosították öss zetartozás ukat és Ist en hez tartozásuka t, s az életü k ..megnőtt" ennek
át él és éb en . A mai em be r bl okkhá zakban él, gyárak, ha tal mas közép üle tek k özo t t .
A te mplomtól nem az t várja, hogy ezekkel nagyságban versen yezzen . Az a no
nimitásból lép a templomba, jónéven veszi, ha ot t né ven sz ól ítj ák . A m a ekk
l ézí ája a templom ban szerveződik (ha ' szerveződik) k öz össégg é, bensőséget vá r
a szakrális tértől, bá r nem a polgárotthon ok k ényelmet, sz űkre zá ruló meg
hittségét. Fűtés, világítás, hanger ős ít é s , p árn ás ülőhely nem csaloga tó propa
gandaeszköz ebben a tem plom ban, n em is az üzl etfél előzékeny kiszolg ál ása, ha
nem - ha elt a lá lják a h elyes a rány t keménység és gy öng éds ég között - ott
hontteremtő tényező.

Arató Mikl ós A liturgi kus térről állapít ja meg, ho gy annak kialakításában
az egyházi közösségre s az eucha r isztiára vonatkozó "zsina t utáni" szemléletnek
kell m egn yilatkoznia, s csak ez bi ztosíthatja a t érrendez ősre vonatkoz ó liturgikus
előírások m egval ósul ás át, hi szen azok is ebből a szemleletb ő l fa kadnak.w Ez
mi ndenk éppen érvényes az új t empl om ok egész ép ítészeti m egoldására is . A
funkcionalizmus kísértését azonban meg kell haladnia a templom épít ésnek (aho
gya n kinőtte a Bauhau s utá n í ölvi r ágz ó új épíleszet is) . i. templom k öz össég
szervező szerepe, az igehirdet ésn ek és az eucharr szt ikus ken yér asztalának funk
cionális jelentősége , valób an lényeges, de mindez nem vezethet magának a k e
reszténységn ek funkcion ális ért elm ez és éhez. R. Spaeman n mondataí jutnak

Oltár az alsózsolcai templomban
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eszünkbe: "Aki megpróbálja az isteneszmét funkcionálisan értelmezni, vagyis
csak az után érdeklődik, hogy míre jó az Isten, az kioltja az lsteneszmét.
• . . Igaz, hogy az embernek szüksége van Istenre. de épp mínt valami olyanra,
aki önmagának elegendő boldogságban él, akinek a magá részéről az emberre
nincsen szüksége, s akinek teremtő szeretete túláradó fölösleg, nem hiány vagy
kíegészülést óhajtó vágyakozás. Természetesen nem kerülheriük ki a funkcionallsta
és az antropológiai megközelítést azzal, hogy egy salto mortale árán fejest ug
runk a naívításba. De be kell látnunk, hogy a funkcionalista szemtélet önmagát
oltja ki nyomban, amint valóban Istenről kezd beszélni: mert lsten funkciója
épp az, hogy őt nem lehet valamilyen funkcióval definiálni, vagyis hogy föl
cserélhetetlen. S a rá irányuló szükségletünk azt jelenti: szükségűnk van va
lamire, amit nem lehet szükségleteínk korrelátumaként definiálni."u A templomra
vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy bármennyire az "egyház otthona" a templom,
mégis ki kell fejeznie, hogy nem egymásnak épít'ettük, hanem elsősorban azért,
hogy (rnínden ember számára) az Istennel való találkozás helye legyen Krísz
tusban.

Akik ma templomba járnak, vagy akik holnap templomba fognak járni (a
két világháború után, az urbanizáció, a hírközlő eszközök forradalma és a 'marxi meg
freudi valláskritika után), azok nem múltból maradt istenhitüket őrzik kono
kabbul, mint a többiek, hanem eljutottak Isten szentségének valami egészen
újszen1 megragadásáig. Az Öszövetségben Asszírta és Babilon támadására össze
omiott Izrael, majd Juda állami léte, leomlott végül a templom is. De erre a
megrendülésre Isten szentségének -lijszerú föltárásával feleltek a próféták 
Izajástól Ezekielig. Ez történík napjainkban is. Nem egyszerűen a keresztény
közösség bensőségét, emberi lehetőségeit fedezzük föl, hanem Istennek azt a szent
ségét, amely a háborús pusztításokra, a lágerekre és az elidegenedésnek, a ma
gánynak meg a jövő ködében fölrém1ő sok más veszedelemnek tényére a nagy
péntek és a húsvét titkával felel.

Még két kérdésre szeretnénk röviden választ keresni. Az egyik: mí lesz a
viszony az új templomok s a régiek között? Ne felediük: ha másért nem,' a
liturgikus előírások megtartása kedvéért, a ré~i templomok belső terének is újjá
kell alakulnia. Okosan úgy, ha vállalja. a modern formákat, megoldásokat (ezt
annál bátrabban tehett, minél értékesebb: akkor van miben bíznia; ha meg érték
telen, veszteni valója sincs). Vagyis befogadja azt, amit kiérlelni s a hívek
között igazán- megismertetni az új templomok tudnak. Ilyenformán az új és a
régi templomok között nem verseny és ellenségesség, hanem testvéri kölcsönös
ség alakul ki. Az új templomok építői tanulnak a régi mesterektől, a régiek
gondviselői viszont bebocsátják templomukba a modern oltárt, legilét, a modern
térszemléletet. A 'hivek pedig nem a választás idegesítő kényszerében élnek, ha
nem boldogan magukénak ,tudhatják a régit is, az újat is: igazán csak az mond
hatja magáénak a régit, aki otthon" van az üfban is, és megfordítva. Egy-egy
új lak6telepnek vagy épp városnak bizonyára szüksége lesz új templomra, de
ami az országot illeti, annak alig egynéhány valóban művészí értékű új temp
lom elegendő ahhoz, hogy a régiekben is új értékek táruljanak föl. s hogy a
hívek templom-képzete igaz és valóban keresztény emberhez illő legyen.

A másik kérdés: mí lesz vajon az új templomok kapcsolata a világi épí
tészettel, mi lesz az új templomok helye az új városképben? Bízonyos, hogy
az Egyház egyhamar nem lesz rangos mecénás, mínt valaha volt: ez a helyzet
világszerte megváltozott. tpült még legújabban is néhány olyan templom, amely
neképítésében ilyenfajta szerepet igyekezett játszani, de ezek. meglepő módon 
kevésbé sikerültek (gondoljunk Coventryre!). A moderrr- temlomhoz hozzátar
tozik, nem föltétlenül a szegénység, 'de a szerénység mindenesetre: a triumfa
lizmusból kilépő kereszténység nyitottsága, A modern templom: ház a házak
között. Azzal is számot vet, hogy még szakrális építménynek sem egyet;'en,
mert a szakrális jelleg - jogosan s néha lélegzetelállító tisztaságban - meg
jelenik egyetemek, bíróságok, akár színházak és operák épületén is. A modern
templom nem igyekszik mindenáron s főként nem külsőséges vonásokban 
különbözni minden más énülettől. A tanasztalat szerint épp így. majdnem ön
kéntelenül mégiscsak kiérlel ismételhetetlenül sajátos vonásokat. Vámossy Ferenc
könyve nemrég jelent meg Korunk epítészetérl5l. f;ok, mealeoően sok temolom
szerepel ebben a könyvben, a világnak majd vmínden tátáről , '1'J:lnúsítva. hozv
a modern temntomépítészet- az egyház::Jk anyagi bázisainak s hatalmi szerepének
megszűkülése idején is és -merőben művészí m ,,:1;ékkel mérve is jelent5s alko-
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tásokkal gazdagít'otta az emberiséget. Nyilván jel ez is: annak jele, hogy az Egy
ház nemcsak bebocsátást kér az emberek közé, s nem riadtan erőlködik, hogy
valamit'ől el ne maradjon, hanem együtt él az emberiséggel, s adni akar és tud
is valamit, amitől mindenki gazdagabb lesz.
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VASADI ptTER

OT TEMPLOM-OT TÉR
Az alábbiakban bemutatjuk öt templom új, vagy újjá rendezett liturgikus

terét, liturgikus berendezéseit. Ez a- kifejezés: öt tér, elgondolkoztató. Csak
ugyan különbözc5 terek ezek? Liturgikus terek; nem jelenti ez azt, hogy tér
fölötti terek? Idc5-fölötti idc5vel? Mindenesetre Jézus Krísztus terei. Ö teszí őket
mássá, kicsiségük ellenére is hatalmassá, ímádság-beszédüvé, szakrálíssá, csön
dessé, Nem hasonlitanak a varázsló tülI-sátrához; valóságos köveken járunk, fa
bútorok között, márványlap mögött, s gyertyaláng világít elénk.

Nemes tér. Benne nem a dilettantizmusnak, hanem li. képzómúvészetnek és
az építészetnek van helye. Tiszta st'l1usú lakberendezésnek. Mértani szímmetríá
nak és aszimmetriának. Ahitatnak, szentségnek,

A farkasrétI kápolna. A Farkasrétí temető temploma a második világháborúban
súlyos sérüléseket szenvedett. A Hegyalja út 139. számú lakóház alagsorában he
venyészett kápolna helyettesítette, amíg bírta; sötét volt, egészségtelen és kicsi.
A fölötte lévő épület omladozott, építészeti hibái életveszélyessé is tették. Éppen
ideje volt megkezdeni a kápolna felújítását, korszerű építészeti elvek szerint, a
liturgikus reform szellemében.

Ha kívülről közeledünk a Mindenszentekre51 elnevezett kápolna felé, lépcső
zetesen emelkedő taréjú, egymással párhuzamos bejárati falakat látunk. Mellettűk

szabadon leng a harang. Nagy, ablaktalan falfelü1etek magasodnak előttünk.
amelyeket az illeszkedő béléstest-téglák ritmusa kiemel az egyhangúságból. A
nyersbeton falak színe szürke. A födém bejárata magas, széles nyilása fölé fut,
másutt ablakokkal szegett, lapos tetőt alkot, majd a nyeregtetős szerkezetben
föl- s lefelé irányul, épü1etrendszernek mutatva azt, ami tulajdonképpen egyetlen
épület. Játékos és komoly, egységes, mégis változatosan hullámzó ez a monolit
vasbeton födém, mely az alatta levc5 épületben a modern otthont, a templomot
és a színházat egyesíti. A magasban a felülvilágító ablak, lent a függőleges

fényrések, meg egy nagy ablakfal igen szép üvegképeknek ad helyet.
A beiárattól lépcsősor visz föl a fedett előcsarnokba, amelynek vaskeretbe

foglalt ajtói a templomtérbe nyílnak. Ugyancsak lépcsősor vezet Ie a földszinti
plébániába. Kívül, a falak mellett járkálva már Ízlelgetjük, ami bent vár lJen
nünket, de még a leleményeknél tartunk: fölfelé ki lehet jutni a lapos tetőre,
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