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A templom és környezete

Ismeretes, hogy egy épület sosem ér véget külső falainak határán, hanem szervesen
kapcsolódik közelebbi és távolabbi környezetéhez, amelyet szervez és meghatároz, de
ugyanakkor tárgya a környezet visszahatásának is.

Kiemelten vonatkoznak az elmondottak a település vagy a táj fontos objektumaira,
templomainkra.

A templom szerepe az intenzív beépítésű - városias - környezetben (utcaképi,
térfalzár6, hangsúlyt adó, axísképzö vonásai) külön tanulmány(ok) tárgya lehet. A jelen
eszmefuttatás a kistelepülésben, a természeti és szűkebb környezetében elfoglalt helyét,
s a kölcsönhatásokat teszi vizsgálat tárgyává olymódon, hogy érinthesse az ezekkel
kapcsolatos helyes magatartás elveit is.

Arpád-kori településeink megszokott képe lehetett a kis kiemelkedésen, dombon álló
kisméretű templom, melyet a legfeljebb pár tucatnyi egy, esetleg kéthelyiséges, félig
földbe süllyesztett, cs6szkunyhó-szerű lakóház pvezett.

A templomot, s a mellé települt temet6t legtöbbször kőfal vette körül.
A templom ilyen elhelyezésében bizonyára szerepe volt praktikus szempontoknak

is (a vízfolyások kikerülése, kisebb mérvű nedvesedés), fontosabb szempont volt azon
ban kiemelése a környezetéb61 és tájképi megjelenése.

A település nemegyszer eltűnt a templom mellől a történelem viszontagságai köze
pette, s az elhagyott épület romossá, pusztatemplommá vált. Ilyen sokszor az eleve
településen kívüli szerzetesrendi templomok sorsa (például a pálosokéi),

Más esetekben az egykor lakott helyek újra betelepülnek. Ha nem is mindig a régi
helyébe, fejlődésük során mégis elérik, megközelítik a templomot, mint ezt Szigligeten
az avasi templomromnál, Váraszón s még sok más helyen látjuk.

Ez utóbbi jó példája az alacsony dombra épített templomnak, mint Bernecebaráti
román kori imaháza, vagy a vonyarcvashegyi középkori eredetű Szent Mihály-kápolna,
az öskűi kerek templom, a nagyszerű zsámbéki templomrom.

A kis dombra való építést a gótika is gyakorolta (Nagybörzsöny, Rudabánya) s a
későbbi korok is. Jó példája ennek a szentbékállai késő barokk templom, amely
messzir61 uralja a tájat.

Szuggesztív - nyáron zöld, díszletszerű - háttér elé, domboidaira is sokszor épí
tettek templomot. Mecseknádasd temetókápolnája, a kallósdi kerek templom sűrű lom
bozatból villannak elő az év nagy részében.

A balatoncsicsói Szent Balázs-templom ma már csak romjaiban áll a szőlőhegyen.

Más barokk, sz616hegyre épített kápolnák üde színfoltjai a tájnak (Hegymagas; barokk
kápolna a Szent György-hegyen).

A legimpozánsabb e csoportban a bélapátfalvi egykori cisztercita kolostortemplom,
melya Bélk6 nagy vonulata előtt, annak alsó negyedéből bukkan elő. A kőfejtés miatt
megbontott hegyoldal sziklafalával, görgetegeivel még jobban elmélyíti az élményt.

Vannak templomépületek, amelyeket magas dombtet6kre építettek s így távolról is
sajátos élményt nyújtanak. Egyik példának a tihanyi apátsági templomot említjük meg,
amely bizonyos mértékig Melket juttatja eszünkbe, az osztrák kolostortemplomot,
amely magas kőszirtr61 tekint le a Dunára. úgy ahogy TIhany magasodik a Balaton fölé.
A domborzati viszonyoknak tulajdonítható, hogy újra meg újra sejtelmesen tűnik el és
föl az utazó előtt.

Mesterien helyezték el az esztergomi bazilikát is építése során a várhegyen. Hatása arról
is informál, hogy elődje, a román kori székesegyház sem mutathatott rossz képet a tájban.

99



A víz közelsége az előbbi épületeknél mellőzhetetlen eleme az élménynek. Szeré
nyebb építménnyel is kihasználhatták ezt az adottságot. Közülük a szabolcsi Csenger
sima, Nagyszekeres református templomai kis vízfolyások partján épültek. Csengersi
mán, jóllehet megerősítették a partot, az 1970-es árvíz károkat okozott a templomban.
így hát a szép fekvés sem feltétlenül előnyös.

A templom a faluban különbözőképpen jelenhet meg, állhat "háttal", szentély felől

a forgalommal, mint Zalaszántón, oldalt alkothatja a térfalat, mint Kőröshegyen. A
legáltalánosabb, hogy az utcára mer61eges hossztengellyel épül, besorolva az utca többi
házai közé.

Igazán szép építészeti hatása akkor van, ha az út tengelyében mutatkozik, mint az
egyébként is értékes faluképpel rendelkezőVöröstón, vagy a Világörökség részét képe
ző Hollökön.

A templom közeli környezetét is sok elem teszi változatossá. Az együttes legértéke
sebb, történeti értékű része a néhány helyen még meglévő középkori körítéfal. Amint
már korábban érintettük, a fal a szent helyet, a templom köré települt temet6t, a gö
rög-latin eredetib6l magyarított cintermet határolta el. Komolyabb és lényegesen na
gyobb, hadászatilag is jelentős rokonai ezeknek az erdélyi szász er6dtemplom köríté
falai. Nálunk e falak egyszeru ovális alaprajzon létesülnek legtöbbször k6b61, mint
például Nagybörzsönyben, Nógrádsápon, FelsOOrsön, Vórösberényben. A hajdúdorogi
és hajdúszoboszlói er6dfalmaradványok téglaanyagúak, kis, lörésszerü ablakokkal.
Hajdúszoboszlón egy kerek saroktornyocska is fennmaradt napjainkig.

Másik értékes építészeti elem a templom környezetében a harangláb. Ezeknek leg
szebb példáit az erdélyi hatásokat feldolgozó Szabolcs megyében találjuk, legtöbbször
a középkori eredetű református templomok mellett. Sok elpusztult az idök során, mint
például a tarpai, vagy más helyre került szabadtéri néprajzi múzeumba, mint a nemes
borzovai. Szerencsére nagy számban állnak ma is még eredeti helyükön. Építési idejük
általában a XVIII. század, noha létezhettek jóval korábbiak is, hiszen ezek a szép ács
munkák gótikus hagyományokat idéznek. Ma a nyírbátori harangláb e hagyományok
legszebb dokumentuma, 1640 körül építették. XVIII. századi a zsurki és a vámosatyai
faharangláb is. A lónyait felirat is díszíti, mely hírül adja, hogy Kakuk Imre ácsmester
munkája, 1781-ben készült el.

Ez a haranglábtípus, mely magas, zsindelyes sisakú, olykor fiatornyokkal ékes, és
sötét színével érdekes kontrasztot alkot a legtöbbször fehérfalú kis templomokkal, csak
nagy vonásaiban hasonlít a kisebb és egyszerűbb zalai fa haranglábakhoz, amelyek
legszebb darabjai Pankaszon és környékén találhatók.

A templom mellett más, kisebb, de művészettörténetileg értékes objektumok is talál
hatók. nyenek a szobrok vagy szoborcsoportok, fogadalmi keresztfák, sírkövek.

A templom körüli növényzet sokszor a település egyetlen parkterületét alkotja, de
az esetek nagy részében a természeti táj szerves részeként jelenik meg.

Megszokottak a szabolcsi templomok melletti akácosok vagy a tépett fenyőfák. Lát
hatunk templomot veteményeskertben is. Belső udvarra visszahúzódó templomokat a
türelmi rendelet után építettek; ilyen a pápai régi református templom, a keszthelyi
zsinagóga a Goldmark-ház udvara mellett, vagy a már sajnos elbontott veszprémi copf
zsinagóga a Rákóczi téren. Előfordul, hogya templom környezetét is parkosították.

Ezeket a hatásokat tudatossá kell tennünk, hogy felismerjük és elkerülhessük azokat
a kártételeket és értékcsökkenéseket, amelyeket olykor jelentéktelen beavatkozások is
előidézhetnek. Műemlék épületek esetében, amelyek közül példáinkat is vettük, külön
bözö szabályozások nyújtanak védelmet. A figyelemnek és gondoskodásnak azonban
egyformán érvényesülnie kell mind a védett, mind a nem védett templomok esetében.

A tájképi érvényesülést gátló megoldások - sajnos - sokfélék lehetnek. A messzir61
feltűnő istenháza képét nagyon elronthatja egy közeli magasabb, a f6 nézőpontból za
varó beépítés, antenna, vezetékoszlop. A távlati hatást biztosító növényzet megváltoz
tatása is károsan befolyásolhatja a látványt. Rossz képet adnak a környező kultúrtájban
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jelentkező idegen hangsúlyok, például egy sz616hegyi kápolna présházas környezeté
be épített emeletes vagy sátortet6s nyaraló s hasonlók.

Az ilyen jellegű építmények, környezeti változtatások megvalósításába az egyhá;
többnyire nem szólhat bele. Más a helyzet azonban a templom közvetlen környezetéve
kapcsolatban. Tudnunk kell, hogy védett épület esetében minden ilyen változtatáshoz
a műemléki hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. A szakfórum ilyenkor nem bü.
rokratikus hatalmát érvényesíti, hanem szakmai szempontokat mérlegelve segíti a fo
lyamodókat. Alapelv, hogy lehet61eg ne változtassuk meg a történeti és/vagy a m~·
szokott képet, legyenek ezek a környezeti tárgyak akár természetiek, akár építettek. Ig}
például meg kell őrizni a körít6falakat, a szobrokat, sírköveket, egyéb építményeket.
Nem vonatkozik ez a kés6bbi, előnytelenül beilleszkedő olyasfajta részletekre, mint a
villanyoszlopok, buszmegállók bódéi, vagy a hangulatot rontó, egyéb történelmi ösz
szefüggésekre utaló emlékművek.Ezeket lehet6leg a templom környezetét6l távolabbra
kívánatos helyezni. A növényzet milyensége is mérlegelést kíván: nedvesedés esetén a
templom falaitól a gyepet-bokrokat távolabbra célszerű ültetni, s a vízelvezetést is szak
szerűen kell megoldani. A fák lombozatát úgy kell alakítani, hogya falevelek ne hull
janak a tetöre, mert ez a csatorna eldugaszolásával sok kárt okoz.

Az idők változása, a technikai civilizáció fejl6dése, a kegyelet forrásainak változása
természetesen új létesítmények, tárgyak elhelyezését kívánja napjainkban is. ilyenek az
új szobrok, fogadalmi emlékek. E témakörben a modem képzőművészetés templom
viszonyának kérdését is fel kell vetnünk, kivéve azt a szerenesés helyzetet, amikor az
ilyen alkotások a kortárs, modem templomot díszítik. Régi, esetleg műemlék templom
esetében azonban nagy hozzáértésre, megfontolásra van szükség, akárcsak az enteriőr

ily módon történ6 gazdagításakor. E témakör kapcsán ezúttal csak annyit mondhatunk
általánosságban, hogy meg lehet találni ma is azt az alkotói magatartást, hangvételt,
amely a templomot, mint főtémát tekinti, hasonul hozzá, nem képez vele kiáltó ellen
tétet.

E téren a középkori templom jobban ki tudja teljesíteni a mai művész alkotó szán
dékait anélkül, hogy, érzékenyen kellene különbséget tennie a figuratív és az elvont
ábrázolások között. Am az olyan példák, mint a váli templom szobrászati környezete,
meggondolásra intenek.

Másik problémakör a templomkert bekerítése. Erre, legtöbbször faluhelyen azért van
szükség, hogya jószágot távol tartsák a templomkertt6l. Alapelv legyen az az egysze
rűség, amely éppen elegendőa feladat, vagyis a lekerítés megoldására. Lehetőség sze
rint kerülni kell minden költséges, túldíszített és a vidéki porták előtt ma már megszo
kott termésk6b61, kovácsoltvasból készített "költeményeket". Természetesen a túlzott
igénytelenség sem kívánatos: a drótháló kerítést inkább rejtsük élősövénybe, de még
jobb, ha a kerítés maga az élősövény, amelynek bizonyos fajtái gyakorlatilag átjárhátat
lanok.

A templomkert mindezek mellett védelmet nyújthat olyan értékes sírkövek számára
is, amelyek valamely oknál fogva eredeti helyükön, vagy másutt fenn nem tarthatók.
Az érték fogalmát nehéz korhatárhoz kötni, a száz évnél öregebb faragványok általában
már ilyenek. Elhelyezésük gyakori módja a templomfal mellé történő múzeumszerú
telepítés, amelynek előnye, hogy védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Nagy szakértelmet igényel a kerti architektúra tervezett elemeként való elhelyezésük,
ennek talán erősebbek a kegyeleti vonásai is.

A budapesti Mártirok úti ferences templom kapcsán a környezetszennyezés kérdé
seivel is szembe kell néznünk. Szerencsére a vidék templomainál ez nem elsődleges

szempont.
E vázlatos írás talán ráirányítja a figyelmet arra a fontos tényre, amelyet bevezetőnk

ben is hangsúlyoztunk: az épület környezetével együtt, a kett6 kölcsönhatásában, har
móniában teljesítheti csak funkcióját.
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