
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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a teraszra, 'amelynek forgó, vaskeretes ablakain át belátunk a szentmlsére. Az
igazi meglepetés a templomtér. Tudjuk, hogy nem nagy, de a magassága, az
üvegképeken átszűrődő színes fény, meg anyitatlan falfelületek optikailag oly
"akusztikusak", hogy a valóságosnál sokkal tágasabb teret érzünk. Ahogy belé
pünk, jobb kéz felől van a sekrestye s két gyóntató szoba, amelyben fülbe is,
beszélgetve is lehet gyónni. A sarokba épített Iiturgikus tér felé sorakoznak a
padok, vele szemben és oldalról közelednek hozzá. A padok háromszemélyesek,
vasvázon állnak.

A liturgikus térről be lehet látni az egész templornteret. Kissé ferdén, háttal
a saroknak emelkedik az oltár, vaslábazaton egy nagy, súlyos márványlap. Tője

balra van az ambó, vörös dísztéglából képezték ki, vaskos vasmellvéddel látták
-el, Jobbra egy vasfeszület áll, korpusz nélkül, függőleges ágának alsó felébe
-építették a vastabernákulumot, színes üvegképes ajtóval. Közel az oltárhoz he-
lyezték el a keresztelőkút márványtábláját, márványlábakon, mellette, félig a
falba építve látjuk a régi oltár márvány tabernákulumát. sárgaréz dombor
műves ajtajával; most benne tárolják a keresztelési eszközöket. Hátul, a padok
,mögött foglal helyet a kórus meg egy harmónium.

A liturgikus tér minden oldalról jól látható, az előtérből éppen úgy, mint
a magasból. A kápolna egyszerű külső megjelenése és belső céltudatossága azt
rnutatja, hogya tervező a szentmise lényegére, az áldozat bemutatására irányí
tott minden figyelmet. Nincs sehol semmi sallang, semmi hamis gazdagság..
állványok. művirág, hímzett terítők, amik - csaknem míndíg - önmutogatők,

elkülönülők. Minden az áldozat felé fordul, hozzá igyekszik, érette van. Nem
forgácsolják szét a figyelmünket az üvegképek sem; ezek ablakok, tehát 
bár van önálló értékük - funkciót teljesítenek. Mi jellemző rájuk?

Az, hogy szobrokat helyettesítenek: jelen vannak rajtuk az apostolok és Jézus,
a Szűzanya és a kis Jézus, Szent József, a Fájdalmak Férfia és a Fájdalmas
Anya, a szentek csapata és sajátos hlt-szírnbólumok. Alkotójuk látás- és ábrá
zolásmódján talán a misztikum "mértana" uralkodik. Mellőzi a természeti for
mák lágyságát, szögletes elemekből álló, realisztikus struktúrákat ad. A taber
nákulum vaskeretbe foglalt üvegképe olyan, mintha egy vastálcába olvadt üveget
öntöttek volna s az hirtelen megmeredt. tgy jeges púpok, apró völgyek és vonu
latok keletkeztek, melvekből kihajlik egy rézszalag. Krisztus testformáját seítetve:
mintha megfagyott tengerre feszítették volna föl s most vérével vízalatti mély
ségeket fest meg, az alsó fekete mezők fölé úszik-emelkedik, maga fölött ezüst
kék eget teremtve. Vagy latjuk azt a nagy kezet, mely vastag ujjaival egy
mély, barna szemet tart fől vagy őriz, mintha a figyelem titokzatos fontossá
gát igazolná, vagy talán a Kozmosz tekínt ránk így, offertóriumkor? "Akinek van
szeme ...", lásson.

Vagy a szentek népes csapata az ablakfalon. Alig vagy egyáltalán nem is
merjük föl őket. Nem is nagyon szükséges az, "elég, ha annyit tudunk róluk,
hogy szentek: emberségüknek ez a lényege. Volt, van s lesz míndíg valaki, aki
majd - glóriával vagy glóríátlanul - melléíük lép. Az utolsó vacsora képén,
fönt, kétszer hat apostol áll Krisztus szimbóluma körül. Az értetlen apostolok
ajkuk alatt felejtett kézzel álmélkodnak. Nézik a két hatalmas tenvér vörös
sebét; á vérből nő ki a kalász, a kenyér növénye, meg a szőlő, a bor. növénye.
Az igazság "mély bordóját" nem tudja elhalványítani a naiv jószándék "hal
ványsárgáia". . .. Élénk színű képek ezek. Tűzvörös, zöld és narancs üvegla-.
pokból rajzolódik ki a szentcsalád, kék, barna és sárga -üveg :Calevelekből meg
különös, merev, alázatos -alakok. Elvontak? Talán a szentségük jele ez. Mé16s
a földből vannak? Persze, az elemek keltek bennük életre. A halott Krisztus
fehér teste körül a vér vörös törmelékeit láttuk: a fájdalom túlnő a test határain.

Átlátunk a vasvázak hézaaaín, a padok között, a födém lebegőnek látszik,
'Sok a fény, de a nyílás nélküli falak mallett mélyek az árnyékok is. A kápolna
kőből, betonból, üvegból s vasból van; nagyon súlyos, nacvon biztonságos. De
akit SZOl.gál. az az ezvetem Leatörékenyebbte. (A kátlolnát és a lc<~'Oeket tervezte
és készítette, az építést elleni5rizteés levezette: Szabó lstvá"t, többszörös nívó
díjas építész.)

A Svetits leánygimnázium kápolnája. A Debrecenben levő katolikus gimnázium
szerzeíes-ískola, a Miasszonyunk szerzetes nővérek vezetik. Az iskola, az inter
nátus és a szerzetes-ház egy épületben van, tehát a kápolna a tanító testület,
a szerzetes nővérek és a környékbeli fiatalok lelki életét szolgálfa, A régi ká-

596



polna a mai, átalakítottal azonos helyen volt, egy hosszu,. padsorokkal beren
dezett, háromablakos teremben. A terem végén falhoz símult oltár állott, fö
lötte volt egy nagy, nem értékes feszület. Az oltár magas, barna faépítményét
vékony arany lécek tagolták mezőkre, menzája előtt háttal misézett a pap. A
terem lassanként szűknek bizonyult. Az átalakítást összhangba kellett hozni
különböző követelményekkel: a szemlélődés bensőségét meg kellett őrizni, sőt

az új liturgikus reform szellemében és új építészeti fölfogasban el kellett mé
lyítení ; az eddiginél több helyre volt szükség; a szernbemísézéssel, az új litur
gikus térformálással az egyenkénti mísehallgatókból egy áldozati. közösség le
hetőségét kellett megteremtern.

A tervező a kitűzött célokat bravúros egyszerűséggel érte el: a hosszú terem
végében lévő oltárhelyet áttette a háromablakos hosszanti falra, ezzel hatalmas
szárnyakat nyitott nemcsak az oltárnak, hanem a liturgikus cselekményeknek
is. Ami mozdulatának útjába állt, elgondolásának erényévé avatta: az utcára
nyíló három ablakról van szö, Ezeket üvegfüggönnyel letakarta, a középső ab
lak elé pedig egy finoman befelé hajló, szerzetes csuha-barna lemezfalat épített,
a szembemíséző oltár, a liturgikus tér hátteréül. A befelé hajló lemezfal mint
egy a "kezdődő ölelés" állapotát mutatja; erre ráfelél a majdnem. teljes félkcl't
alkotó padok "záró ölelése", ahogy körülveszik a liturgikus teret, három nagy
tömbben. keskeny utakkal elválasztva. Azüvegfüggöny fehér üveglapokból áll,
ezek négy sorban helyezkednek el, kissé ferdén beilJesztve fába vájt árkocs
káikba, egymás' mellett párhuzamosan. így az egész hosszanti fal - fényfor-
rásként - állandó derengő fényt bocsát be a templomtérbe. ,

A félkörívű padokban mindenki az áldozattal szemben ül. A háttérlemez
két főszereplőjét látja: az újgótikus élményt ébresztő, fehér falemezekből .Dssze
állított tabernákulumot, benne vagy rajta az oltáriszentséggel és szomszédiát,
egy korpuszos feszületet. Mind az oltár és az ambó, mind a padok azt mutatják,
hogy tervezőjük vasbetonban, vasbetonelemben gondolkodott, s ez előnye is, hát
ránya is e daraboknak. Előnyük talán az, hogy a padok szükséges, de nem bőséges

helyet adnak az ülőknek; imádságos könyveiknek alkalmas rekeszeket, az ülőkék

között szabad felületeket nyújtanak. Hátrányuk talán esztétikai, mert a faanyag
fában való gondolkodást követel, teháf másfajta megoldásókik juttat el: föl
oldott tömbökíg, ját'ékos vonalakig. növényi vágy egyéb természeti utalásokig.
Az oltár és az ambó újszerű, de nem jelentős darab.

Három rézmetszet díszíti a liturgikus berendezést. Ezek bibliai jeleneteke!.
ábrázolnak s előkészítik a liturgikus tér legszebb alkotását, a korpuszos feszü-o
letet, melynek [elentőségét a mennyezetí világítás is hangsúlyozza. Korszeru, vál
toztatható fényerejű lámpák világítják meg a liturgikus teret, külön lámpák
égnek a imádásra kitett oltáriszentség fölött, s elmélkedéskor egyetlen szúró
fényű égő irányul a korpuszra. A majdnem embernagyságú korpusz tasín ke
reszten, helyesebben keresztről függ s hegesztett, hajlított férnlemezböl készült.
Anatómiailag nem kifogástalan ez a fémszobor, de a belőle sugárzó lelkiség
rnessze fölülmúlja fogyatékosságait. A keresztfáról már-már lecsúszó, halott test
végtelenü! tehetetlen. Van valami sejtésünk, hogy épp akkor érte a halál. amikor
legnagyobb volt a kisértése, hogy mégis köztünk maradjon. De' mennie kellett
és értünk kellett mennie. Megadó és alázatos mozdulata nem maradt a szebor
ban, kisüt belőle, míntha napot rejtégetne szívében: halálba megállapodó szenve
dése a szemünk előtt alakul át kifogyhatatlan szeretetté. Ezért ébreszt viszont
szeretetet a szemlélőben is. Sokáig kell néznünk a föld rnegvetett, "átkozott"
szerelrnesét, A rászegezett fény higgadt tárgyilagossággal bizonyít: íme, az. egyet
len bűntelen. Fém teste sárgásan, ezüstös rézbarnán csillog. Az odaszögezett
lábfejek felé nyomódnak a térdek, a térdek' felé torlódik a test, az
átvert csuklók meg visszafeszítik a karokat a fára. A kifordult vállak közül
előre bukik a töviskoszorús 'fej; kissé oldalt hajló nyakának s leeresztett fejé
nek van a legmegindítóbb hatása.

A kápolna egészére mondhatjuk, hogy tervezöle mélyen átgondolt ellenha
tásokat tudott benne megvalósítani. Nemcsak fényt és árnyékot, fényt és még
erősebb fényt, hanem amikor - az ablakok lefödésével - a kápolnátzárttá
tette, egyszersmind át is. törte ezt a zártságot; kívülről gyönge zaj, utcai lárma.
géphangok hatolnak be; akart-akaratlan figyelmeztetést kapunk így a világról,
mellyel most szembe kerültünk, teljes szélességben. A függő korpusz háta mögül
jön hozzánk a világ, nem letudva, kihagyva, elfelejtve, hanem közegkent : a
belőle kilépő Krisztus e világ - felejthetetlen és fájdalmas - emlékeivel ér-

597



kezik ide; hozza magával mindazt, amit gyöngébb pillanatainkban ..külvílágnak"
szoktunk mondani. (A kápolnát és a berendezést teroezte., részt vett a kivitele
zésben, a grafikát és a feszületet készítette: Perczel Dénes épitészmérnök.)

A fony6dUgeti kápolna. A balatoni országútról lekanyarodva, a bokrokkal szegett
kavicsos úton megérkezünk a templomtérre. Nagy fák között áll egy szépen
tatarozott kápolna. Érett szilvakék, tömör fakapuja van. Ahogy belép az ember,
megpillantja az ugyanilyen kékre festett régi támlásszékeket és lócákat. Ezek
az ülő alkalmatosságok biztosak, és nem túl kényelmesek ahhoz, hogy kellőkép

pen figyelni 'lehessen. Egyikről, a másikra siklik a tekintet, s megáll a szentély
rendkívül· szép, új berendezésén. Mitől szép ez a berendezés?

Először is attól, hogy maga a szentély kínálja neki a' helyet és a hátteret.
Előre futó műkőlépcsóvel megnagyobbították az alapterületét és bebOrították
mustársárga faltól falig szőnyeggel, A szentély három kis ablakkal megosztott,
homorú falfelületét fehérre meszelték. A két tiszta, minta nélküli tónus egymást
növeli, nem túl erős kontrasztban egymás [elentőségét emeli ki. A fal a tár
gyakat színte egyenként "átvilágítja", a szőnyeg meg egységbe foglalja.

MáSQdszor, a szentély mögött vándorló nap átsüt a halványsárga ablaküve
gen, a szőnyeggel harmonizáló fénye, bocsát be, éppen csak annyit, hogy a
szentélyt otthonossá tegye. Ilyen alapra és háttérre került a baloldalt álló fa
szentségház (pasztofóríum), középütt a Iaoltár, háttérben fl szertartó papi szék
(sedilia), elől, jobboldalt a fölolvasó .állvány (ambó), s kétoldali: a három-három
kék támlásszék; a határozott vonalú szediliával szemben éppen színnel elfödött
stílustalanságukban van szolgálő alázatuk. .

Az új bútorok az oltár körül csoportosulnak. söt a tér középpontja, az
oltáron lévő kehely és a paténa - a liturgikus középpont - körül; beleértve a
diadalívről befüggő, tűzzománc keresztet is. Az új bútorok legfőbb. közös stílus
jegye a lábszerkezeten látszik; ezt vastag, széles falapból fölfelé karcsúsodö
ágak alkotják, míntha nagy lapp szarvasbikák lefelé fordított' agancsaí lennének.
összeillesztve. Fölülről nézve a lábszarkezet csillag alakú, a lábak között címer
formájú, üres hézag keletkezik, A lábak áttört vonalaival ellentétpen állnak a
bútorok dísztelen, famintás, négyszögletes felső részei. A liturgikus térben csak
az edények csillognak, egy szál gyertya ég II menzán (asztallap, oltárlap), egy
nagy kerámia vázában virágcsokor pompázik. Ez a három pont szimbolikus;
Krisztus áldozatának fensége, lángja és illata van. Minden más fölösleges, és
nem is emelhető az áldozat rangjára. Az uralkodó két szín is az áldozatot

"jellemzi, mert a kék és a sárga az ősi ellentét szinei.
,A bútorok anyaga tölgyfa. A menza furnérozott, oldala tömör tölgyfából

van. Alábszerkezetet faanyagból kífűrészelték, majd a hajlás vonalában meg
faragták. A bútorok lábszerkezetének arányai kulönbözők, mert különböznek
magasságaik is. Méreteik az átlagos magasságú ember léptékéhez Igazodnak. A
bútorok felületét matt fényii. műanyag lakkal kezelték. Ezek a tárgvak a fehér
fal, a sárga szőnyeg és a kék lócák, székek együttesében natúr tölgy színűek,

A szentmisére kész szentély széoségéhez hozzá kell számítanunk a frissen
mosött és vasalt fehér oltárterítőt, amely letakarja a menzát, de nem lép túl a
kerületén; Érdemes még megemlíteni II szertartö papi széket és a tűzzománc .ke
resztet. A széklábak egyenesek, korrektek. a szék támlála keskeny és szígorú: a
határozott vonalak az elmélyedés felelősségét haasúlyozzák. Az ülőke előrefelé

kiszélesedik, alapos; legyezőszerűen oldja fel a támla komolyságát.
A tűzzománc liturgikus kereszt a magasban összefoglalja és védelmezi a

liturgikus cselekményt: az átváltoztatás nem absztrakció, hanem valóság, de
titokzatos valóság.
Az alsózsolcai templom oltára és pasztof6riuma. Alsózsolcán új templom épült. A
mennyezet nyílt fagerendázata és a szemben lévő fa-fal, amelyből kilép és szét
tárul a liturgikus tér, fából készült berendezést kívánt. Ebből a legjelentősebb

nek a szembemiséző oltárt és a pasztofóriumot érezzük.
Az oltár lábazata igen szép szerkezet. Mintha egy embernagyságú. nazv O

betűt közénen, vízszintesen elvágtak volna, így megmaradt egy nagy U betűhöz

hasonló. tömzsi és formás alakzat, amelynek kissé kíhailanak az ágai, tehát a
közöttük lévő hézag a menza felé szélesedik. Az ágak keresztmetszete nem kört,
hanem e~enlő oldalú háromszöget alkot. ennek az oldalai kifelé hasasodnak;
jól látható szemben, a lábazaton végigfutó él. A lábszerkezet ovális alantán áll,
a hajlásszögben nyereg alakúra van kiképezve; mind a belső, mind a küls601-
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da lt finom ra .Iesirn ítot t ák . Erőt, sz éps ég et, teherbíró egyensúlyt sugároz ' a fehér
m ár v ányzuza l ékb ól és fehér cementb ől. nega tív gipszf ormába ön tö tt kő aljazat.

Az el metszett két szár nagy " felül etére tapad az oltárlap. amely selyemfényű

lakkal be húzott, matt natúrszínú tölgyf ából van, A k ő és a fa egy ik le gm ért ék
ta r tóbb , legegyszerűbb darabját sikerült m egszerkeszten ie a tervezőnek, az ok
k özü l, ami ket hazánkban az utóbbi időben lá thattunk. A v askos lábazat ne m
esztétika i "e lefántiázisz"; érzékietesen azt sejteti, hogy az oltárlap, vagy ami
raj ta történi k, hozzá m érve kellően súlyos. A felm uta tott ostya fe hérségével és
könnyűségével mély egys égben, ugyanakkor kontrasztban va n ; ez a kontraszt arra
taní t, hogy "nehéz" és .Jcönny ű" relatív fogalmak. . "

A pasztofórium több da rabból összeállított fa szerkezet, mely olyan ha tást
kelt, m in th a egy da rabból "öntötték" vo lna. Függőleges olda lai hoz - fönt is ,
len t is - ki fúrészei t rétegeket ill esztettek és fokozatosa n kiképezték a hail a
tokat', led örz s öl t ék , majd tükörsim ára csiszol t ák . A védetts ég, az eg ész, a kezdő

pont faszi m bolikája a pasztofór ium , felső részében egy a jtajá n t űzzománccal

fede tt ta be rnákulummal. A tűzzománc k ép en m intha az izzó na p ka rlká j ában
a szürke és zöld esb arna ten ger hullámai emelkednének. s üllvednének , A _kép
természeti d inamikáj át a nagy nyugalrnú fakeret övezi, mir.tegy jel ezve, ho gy az
olfá riszen ts ég végtelen szer énys égébe n örök éle t lappang, m ozdul atlansá ga csupa
m ozg ás, (A fonyód li.geti ká palTOli! t er v ezte, a f onyódliGeti és az alsózsol cai l itUl'
gikus t er et és a berendezést t ervezt e és a kivitelezés t irányít ot ta: Rácz Gaba!'
i par m úv ész.)

Dunafalva új temploma. Dun afa lva a m oh ácsi szígeten fe ks zik, kb. háromezer
. lakosa van. Mivel a " r égi, kis épület, melyben a szentmisét ta r tották, szűknek

bizo nyult, ú j templom ot építe t tek. Kül seje a tt ól tetszetős, hogy " tet ősíkjal . tornya
s falai egymást m et szik , egymás na k felelgetn ek . Az épül et a templomtestből és
a sekrestyéből áll. A templom teret hatalmas, fé l nyeregtető föd i, mely lefelé
megközelíti a földet az egyik oldalon, a tűzfal pe dig m eredeken fut f öl a má
sikon . Ezt a fal a t nagy a blakokkal á ttörték. Éppen ellenkező r itmusban épült

A dunafalvai temp lo m
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a torony. Derékszögű háromszög "alakú építőkockához hasonlít, amelynek hegyes
szöge fölszúr a magasba. Oldalfalai beékelődnek a templomtér tetöíébe, a to
rony "tetöíe meg a templomtest oldalfalaiba. A sekrestye fél nyerégtetője le
csillapítja a lendületes, de mértéktartó fal-tető ritmust, ahogy a szentély falához
illeszkedik. Igy keletkeznek a templom csúcsai, nagy, egyenes és ferde síkjai,
amiknek meglepő téralakító hatását a, templomtérben tapasztaljuk. A vasbeton
szerkezetben hagyományos falazással épített torony homlokfala csupa üveg. A
tetőfelületeket halványvörös, kettős cserépsorok borítják. l\. leereszkedő tetők

sarkain könyökös bádog vízlevezetők csillognak, ezeket földbe ásott esőcsator

nába kötötték.
A szorosan egymásba kapcsolódó, hármas fokozatban fölfelé kapaszkodó

tetőrendszer alatt tágas terek alakultak ki. Belépve a templomtérbe, bőséges

férőhelyet, sok fényt látunk, s fölfelé emelkedő sátor-teret meg natúrszínű fa
me!1nyezetet.Előttünk, a szemben 'lévő liturgikus téríg nagy kőlapokkal fedett
szabad tér fekszik, tehát a belépő - feje fölött az üvegfalú torony kórusával 
rálét a fényben álló szentélyre. A belső teret kettéosztja a magasban keményen
hullámzó gerendaszerkezet, amely egy fektetett létrához hasonlít; ez tartja a
fódémet. Nyílt, sötét natúrsztnü, szépen megmunkált, vaskos gerendáival az erő

méltóságát sugallja. Az egyház szimbóluma lehetne, mert sátortartó szerepe az
ószövetségi múltat idézi. Hatalmas vascsavarok fogják össze a gerendákat, az
egy csoportban elhelyezkedő fekete vas anyák tanűsága szerint, biztos szorítással.

A szentély hátterében, a fe~~r, háromszög alakú falfelületen függ egy ko
vácsolt vas feszület, melynek egyenlő hosszú ágai vannak. Az ágakori finom,
színes berakások. Baloldalt' a falba süllyesztették a vörösréz dombörítású már
ványfalú tabernákulumot, jobboldalt két vaslábon áll az ambó, egy márványlap.
A liturgikus teret lépcsőfoknyi magas; kőlapokkal borított alapzaton rendezték
be. Legszebb darabja az oltár, a tömör, rovátkásra koppantott kőtömb. Al...ó
jobb sarkát átlósan, simára lefaragták. az így képződött éles vonal jelentősen

merőleges a ferdesíkú nyeregtetőre. A szentély egyszerű, áttekinthető, világos
felületeket hordoz s vegyes stílusú bútoralval nincs túlkomponálva, A bejárat, a
kórus, a nyílászárókat fedő függönyök, a szentély, a régt székek és az új, sima
padok együtteséllek van valami tervezett, mégis "odavetett"; üres, mégis otthonos;
tágas, mégsem túlméretezett jellege, ami emlékeztet: - a korszerű építészet
nyelvén megfogalmazott - színre, benépesíthetá csarnokra, mert nem hival
kodik csillogó állandósággal ; bevallottan ideiglenes. Jobban kedveli a fényt, mínt
a vaskos falakat. Igazi menedék, mert mínden ereje a tetőben van, tartőge

rendálban. meg abban az asztalban, amit megterrt evésre s ivásra. (A temp
lomot Holezer József építészmérnök tervezte.)

NAGYMIHÁLYI GÉZA

A KELETI TEMPLOM
ÉS A KÖZÖSSÉGI MISZTIKA

A megfelelően kialakított külső környezet, a templom és az abban közössé
gtleg végzett, a nép lelkéből kisarjadt Iíturgía, alkalmas arra, hogy ~ egyéni
misztika elemeit a liturgikus közösségre átvigye.

A keleti keresztény templom meglátogatása a hozzá nem értőnek is élmény
számba megy, A rendszerint régi építmény eleve archaikus benyomást tesz a
szemlélőre, A kupola, mint legjellegzetesebb szerkezeti elem, a legnagyobb vál
tozatosságban tűnik fel, akárcsak a konstantínápolyí régi templomok méltóság
teljes kupoláí (Szent Sergius .és Bachus, Szent Iréne, Szent András Krlseíben,
Pammacharistos, Szent Teodosia, Szent János Trul1óban stb.), vagy a görög ko
lostortemplomokon és a balkáni egyházak harmonikusan megépített, ékszerdo
bozka benyomását keltő templomain láthatók (Van Millingen: Byzantine Churches
in Constantinople, 1974). Külön világ az orosz és ukrán hagyrnakupolás temp
lomoké (ötfejii templomok), valamint a kaukázusi grúz és az északi vidékek
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