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A fény a szellem
metaforája

A szakrális tér
és a fény
A tér és a fény egymás nélkül elképzelhetetlen. Ha sötét van, nem érzékeljük a teret. És mivel csak térben létezhetünk, folyamatosan fénynyel táplálkozunk. Ezért van elsőbbsége a látásnak a többi érzékszervvel szemben. A látás képességét és a látszás lehetőségét a fény
kapcsolja össze, a fény elsődleges forrása pedig a nap. Ugyanakkor
a tér önmagában nem, csak a megvilágított tömegekhez, illetve térfalakhoz képest érzékelhető;1 ezért a tér, a tömeg és a fény egymást
kölcsönösen feltételezik. Nem véletlen, hogy a szakrális terek építészete mindig is a térről és a fényről szólt — még a mai modern templomépítészetben is. A fény szerepe azonban sokféleképpen juthat érvényre, és vallásonként, koronként, kultúránként, a térszervezés
vagy akár az építési technika függvényében is nagyon különböző
lehet. A templomtér természetes bevilágítása mellett a fény tényleges vagy jelképes szerepe a világképben, a helyválasztásban, a tájolásban, vagy a szakrális építmény felépítésében is tetten érhető.
Szent Ágoston merész megfogalmazása szerint Isten emberré lett,
hogy az embert megistenítse. Természetesnek vesszük, hogy a keresztény templomok ezt a „megistenülést” szolgálják, de a nem keresztény szakrális helyek esetében érdemes a Rudolf Otto vallástörténész
által bevezetett divináció fogalmát használni, ami az ágostoni „megistenülést” is magában foglalja. A divináció szerinte „az esetleg meglévő
képesség, hogy valaki egy jelenségben a szentet igazán felismeri és
elismeri”.2 A divináció egy másik meghatározás szerint a világmindenséget alkotó rend és a mögötte rejlő végső Valóság megismeréséhez, a vele
való együttműködéshez és végső soron a vele való egyesüléshez vezető út.3
A szakrális tér úgy szolgálja a divinációt, hogy jelentéshordozói szerepet tölt be, vagyis szimbólum. A tér a benne kirajzolódó alakzatokkal
megjelenít, közvetít valamit, de a közvetített tartalom spirituális természetű, vagyis nem lehet a négydimenziós tér „foglya”. Nem maga
a tér szent, hanem csak az, amire utal. Ez a szakrális tér egyik paradox tulajdonsága. A szakrális építészet mintegy modellezi a divinációt: ugyanis
a test, illetve az anyag benne is átszellemül, a szellem pedig testet ölt. Az átszellemülés és a megtestesülés, mint a divináció két egymást kiegészítő útja, a szakrális tér szimbolikájának is kimeríthetetlen forrása.
Az építők mindig is tisztában voltak azzal, hogy a szellem ebben az
összefüggésben analóg a fénnyel, illetve a fény a szellem metaforája. Az
átszellemült test pedig — az ősi alkimista szóhasználat szerint —
az arany metaforája; egy olyan átalakult, átszellemült anyag, amelyik
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a valóság eszkatalogikus állapotát vetíti elénk, és ami a Jelenések könyvének Mennyei Jeruzsálemét idézi. Ugyanígy azzal is tisztában voltak,
hogy a szellem, illetve a fény másik metaforája a tér. A hindu filozófiában a tér, az akasa az ötödik elem, amiből a másik négy származik.
A tér mindenképpen titokzatos dolog, és jelentése túlmutat a geometrián.
Ez a térfelfogás talán leginkább az iszlám tradicionális építészetben4
fogalmazódik meg. Az iszlám szerint — a védikus tanokkal megegyezően — csak Istennek van valódi léte: minden, ami anyagszerű, állandóan változik, és így nem valóságos. Ebben a látszatvilágban az űr,
az üresség, vagyis a tér Isten transzcendenciájának és mindenütt jelenvalóságának szimbóluma, mintegy Isten lábnyoma vagy visszhangja. Miként a sivatag, a tér is homogén, tagolatlan és végtelen, és mivel
Isten nem köthető egy helyhez, a tér a szent megnyilvánulása. Az iszlám
szakrális építészetben a belső térnek mindig primátusa volt a külsővel szemben, mert az üresség az abszolút realitás szimbóluma. A tér
eszerint nem egy objektum körül, hanem mintegy az anyagból kivájva jelenik meg, vagyis határolt belső tér. A határolt tér mintegy lélegzethez juttatja a szellemet, ami egyébként megfulladna az anyagban. A dzsámik belső tere egyidejűleg hűvös oázis, a „sír-közeli” öröm
világa is.5 A belső térnek nincs kitüntetett középpontja, mint ahogy nincs
szerepe a tér tagolásának sem: a Mekka felé tájolt mihrab fülke — akusztikus funkciója mellett — inkább eszmei, mintsem építészeti szerepet
tölt be: az isteni jelenlét és az ige szimbóluma. Ez a felfogás kizár mindenféle inkarnációt, még az épület külső megjelenése iránt is közömbös. Ezért is tagadja a személyiséget, és ítél el minden képi ábrázolást.
Az iszlám szakrális építészet másik célja a fal megtörése, lerontása, áttetszővé tétele, hogy ezzel is az anyagi világ ürességét hangsúlyozza.
Ennek egyik eszköze az arabeszk, amelyik a motívumok végtelen ismétlésével testetleníti, homogenizálja, mintegy áttetszővé teszi a falakat,
és ezzel eltereli a figyelmet a testiségtől. Ezt szolgálják a kalligrafikusan megjelenített Korán-idézetek is a falon. Ehhez kapcsolódik a boltozatok és csegelyek felületének sztalaktit jellegű feltörése, ami mintegy anyagtalanítja az egyébként súlyos boltozatot. Az iszlám szakrális
építészet tehát Isten transzcendenciájának bűvöletében él, és a divinációhoz az anyag látszatvilágának lebontásával, a tér végtelenségének
megjelenítésével és a képiség tagadása mellett az ige, a Korán szerepének abszolutizálásával járul hozzá.
A keleti életérzés másik, szélsőséges változata a buddhizmusban
és a japán sintoizmusban gyökerezik.6 Japánban nem jött létre a szakrális és a profán Biblián alapuló merev szétválasztása. A japán ember
— szemben az iszlám életérzésével — még mindig a természet részének érzi magát. Természetvallásának lényeges elemei a napfény, a
szél és a vizek; ennek megfelelően a külső és a belső tér szétválasztása
is idegen tőle. Mert vagy minden hely szent, vagy egyáltalán nincsenek szent helyek. Ami némileg rokonítja az iszlám térfelfogással, az a
tér ürességének és végtelenségének tudata — de anélkül, hogy a teret
egy személyes Isten „lábnyomának” tekintené. Ebben a térben sin-
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csenek kitüntetett pontok, sűrűsödések, és nincsenek kitüntetett irányok sem; a folytonosság a tér lényegi tulajdonsága. Keleten a semmi
(szemben a nyugati horror vacuival, amit meg kell haladni) az élet szerves része, amivel együtt kell élni. A teret jelölő japán szó, a kukan két öszszetevőből áll: a ku az ég és föld közti teret, az ürességet, a kan pedig
az intervallumot (tértestet, belső teret) jelenti. A belső tér tulajdonképpen intimizált külső, a külső pedig a belső tér része; ennek fényében a szakrális tér nem határolt és zárt, mint az iszlámban, hanem
áramló tér, aminek szél-természete van: „ott fúj, ahol akar”. A belső
teret előszeretettel kötik össze a külsővel (például Tadao Ando: Templom a vízen. 1. kép). Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a természet
itt nem a zabolátlan, nyers természet, hanem az ember alkotta, miniatürizált természet, vagyis a kert. Az áramló tér, sőt: a „folyékony
tér” élménye a 20. századi európai építészetben is megjelenik, míg a
semmi, az űr rokon Heidegger kérdésfeltevésével, ami az egyedi létezők gyökerében rejlő lét mibenlétére irányul.

Az ókori kultúrák
kapcsolata
a természettel

Az ókori kultúrák sokkal közvetlenebb kapcsolatban álltak a természettel: a nappal, a földdel, az éggel és az évszakok változásával, hiszen mindennapi életük függött tőle. Különösen a napkelte és az alkony, valamint az éjszaka és a csillagos ég kelthettek bennük mélyebb
érzelmeket, hiszen mindez saját életük mulandóságára emlékeztetett.
Szinte már a legkorábbi kultúrákban föllelhető a szakrális építmények
keletelése és az asztrális összefüggések tisztelete. Köztudott az is, hogy
az egyiptomi piramisok oldalai az égtájakhoz igazodtak, és hasonló a
helyzet a híres közép-amerikai lépcsős piramisoknál is, jóllehet az
egyiknél egyértelműen a mesterséges hegybe rejtett sírkamráról, a
másiknál pedig a piramis legfelső teraszán kialakított kultikus helyről van szó, ami csillagászati obszervatórium szerepét is betölthette.
Az indián őslakók szerint a világ egy olyan végtelen enteriőr, aminek
mennyezete az ég — amint erre egyébként maga a magyar menny szó
is utal. A hegy, és vele a lépcsős piramis eszerint az ég szimbóluma.
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A nap reggel felhalad a csúcsra, majd délután a másik oldalon leereszkedik; így a lépcsőzés szó szerint is a fel- és lemenésre utalna.7
A piramis tehát a mindenség modellje: kozmogram. A híres jávai
Borobudur lépcsős piramisa ugyanakkor térbeli mandala is, aminek
minden szintje a szellemi megtisztulás során elérhető egy-egy létsíknak felel meg. A fény itt spirituális tartalommá lényegül át: ez már
nem a nap, hanem a megtisztulni vágyó lélek, vagyis a divináció útja.
A fényhatások szimbolikája sokszor a szakrális tér-elemek egymáshoz való viszonyában is megnyilvánul. Az óegyiptomi monumentális templom-együttesek téregységeit kívülről befelé haladva
végig lehet járni. A dromoszokkal kísért felvezető út, majd a kapuépítmény után először egy oszlopsorral kerített nyitott udvarra lépünk,
ezt egy csaknem erdő-sűrűségű, félhomályba vesző fedett oszlopcsarnok követi. Innen egy kisebb, hosszúkás és homályos helységbe
jutunk, míg a sort a sötét, barlang-szerű és szűk szentély zárja le. Eredetileg az ilyen templomok azonban a szentélyből kifelé haladva
épültek,8 és az egymást követő, fokozatosan táguló és megnyíló terek
sorával, vagyis a tér és a fény szerepének drámai növelésével egy teremtéstörténeti metaforát modelleztek: kezdetben vala a sötétség, ahol az
istenség lakozik, a teremtés útja pedig a nem-létből, vagyis a sötétségből fokozatosan a létbe, vagyis a növekvő tágasság, világosság és
fény felé vezet. Természetes, hogy a fordított út az elmúlás, a halál
útja, amire akkor került sor, amikor a fáraót búcsúztatták.
A gótikus templomok architektúrája is alapvetően a fény szimbolikájára épül, és ebben a kapuk is osztoznak. Az égtájak nem csupán
irányok, hanem olyan spirituális minőségek is, amik az emberi élet
egészének drámáját képesek leképezni.9 A hossz- és keresztházas katedrálisok szokásos keletelése alapján más és más szimbolikája volt
az északi és vele szemben a déli, valamint a nyugati bejárati kapunak.
A mindig árnyékban fekvő északi oldal nemcsak a sötétséghez és a
télhez, hanem a múlthoz, a halálhoz és az idők végezetéhez is kapcsolódott. A napos déli kaput ezzel szemben a világosság, az élet, és
ezzel a megváltás biblikus gondolatkörének szentelték. Az északi
portál szobrai ezért mindig ószövetségi alakokat és történeteket ábrázoltak, míg a déli kapun kizárólag újszövetségi témákat dolgoztak
fel. A megfelelő oldalakra kerülő festett üvegablakoknak is ugyanez
volt a tematikájuk. A nyugati főkapu, a „Királykapu” általában a legdíszesebb, és tematikája Krisztus születéséhez és életéhez, valamint
Mária alakjához kapcsolódott. A nyugati homlokzat dísze, az emblematikus „Rózsa-ablak” Mária-szimbólum, de mandala-változatnak
is tekinthető. Mivel Mária az egyház édesanyja, ez a kapu azt is sugallta, hogy csak az egyházon keresztül érhetjük el az üdvösséget.
És mivel az egyház a szentek közösségének háza, a templom Krisztus misztikus teste.10 Ehhez kapcsolódott az a jelentésréteg, hogy valójában egy hajóba lépünk be (innen származik a templom pillérsorokkal elválasztott térsorainak elnevezése is), ami Krisztus második
eljövetele, vagyis kelet, a felkelő nap felé tart. Az „egyház hajója” így
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a rajta utazó hívőkkel együtt mintegy „elémegy” az eszkatologikus
jövőnek. Ennek megfelelően fontos szerep jutott az apszisnak a templom reggeli megvilágításában. Amellett, hogy ez az oltár helye is, a
papnak mint a hajó „kapitányának” a II. Vatikáni zsinatig a hívőknek
háttal, arccal kelet felé, „menetirányban” kellett miséznie. Így lett a
templom tájolása és rajta keresztül a felkelő nap a hit, a Szentírás,
az egyház és a megváltás metaforája és a liturgia része.
A nap szerepe néha a templom freskóinak tematikájában is megnyilvánul. A Vas megyei Velem keletelt katolikus templomában például Szentháromság vasárnapján a kelő nap első sugara éppen a
szentély boltozatára festett Szentháromság jelképre esik. A téli napforduló, vagyis karácsony vigíliája is kitüntetett nap; hajnalkor a
szentély délkeleti kerek ablakán besütő napsugarak a Madonna ölében ülő gyermek Jézust világítják meg elsőként. Ma már a környező
erdő fái nem teszik lehetővé az eredeti fényhatások megfigyelését,
de a freskók tematikájának és az érintett ünnepeken esedékes napfelkelte irányának megfeleltetése nyilván tudatos tervezés eredménye, ami más helyeken is előfordul. Ennél általánosabb gyakorlat
volt az, hogy a gótikus katedrálisok színes ablakai mint monitorok
egyrészt biblikus jeleneteket „közvetítettek”, másrészt a fény színekre bontásában, mintegy spektrum-analízisében mintha maga a
Teremtő nyilvánulna meg.
A térszimbolika minden eleme egyébként egy ősi egyetemes formanyelvre épül. E formanyelv szavai a pont, a vonal, a tengelykereszt, a négyzet, illetve a kocka és kör, illetve a gömb. A vízszintes
vonal a haladás, az ÚT, a divináció, a „megistenülés” szimbóluma.
Ha függőleges vonalról van szó, akkor az egy tengely, ami fölfelé,
a fény, az ég, vagyis a szellemi értékek szimbolikus irányába mutat,
és mint torony a szakrális építészet leggyakrabban használt eszköze. A tengelykereszt az utak találkozása, a központi hely, ami a
szigorúan tájolt cardo és decumanus metszéspontjában kijelölte az
ősi szakrális városalapítások központja, a fórum „megkeresztelt”
utódát. Míg a négyzet és a kocka általában a négyesség jegyében
rendezett evilág, a kozmosz, addig a kör és a gömb mindig a centrum, a végtelenség és a teljesség szimbóluma. A tradicionális templomok zöme mégis három archetípusra: a lineáris vagy hosszházas,
a centrális és az izotropikus vagy áramló térfelfogásra vezethető viszsza. Mindegyik alkalmazza a térszimbolika csaknem teljes szókészletét, jóllehet a hangsúly mindig más elemre tevődik. A lineáris térszervezés költészetét elsősorban a hosszhajós katedrálisok
képviselik. A román templomok részben a nehézkes építési technika, részben pedig az építmény erőd-jellege, illetve a rés-szerű ablaknyílások miatt sötétek voltak. Az érett gótika viszont rájött arra,
hogy miként lehet az anyagot a statikailag végsőkig redukált erővonalakra koncentrálni annak érdekében, hogy maximalizálhassa a
megnyitható felületeket, és ezzel a fény beáramlását, miközben a vertikalitás a térkoncepció spiritualizálását szolgálta.
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A centrális
templomtípus

A centrális templomtípus alapvetően különbözik az előzőtől. A térszervezés egy centrális koordinátarendszer origóját követi, a Via
Sacra mintegy függőleges tengellyé változik, a tér szakrális középpontját
pedig nem az apszis, hanem a kupola jelöli ki. A négyzet alaprajzú tér,
illetve kocka alakú tértest fölé a csegelyek közvetítésével megjelenő félgömb alakú kupolával egy szabályos térbeli mandala jön létre. A kupola
alakjánál és megvilágításánál fogva is az ég szimbóluma: védőn befed,
és ugyanakkor megnyílik az ég, a végtelen tér felé. A teret „nem kívülről
a Nap világítja be, hanem a fény mintegy magából a térből fakad”.11
A centrális tér legösszetettebb változata a hossz- és kereszthajós katedrálisok négyezeti tere, ahol a két lineáris térsáv mint cardo és decumanus metszik egymást. A négyezeti térben az ember megérkezik a
mandala középpontjába, és ez a megérkezés megrendítő élmény lehet
(2. kép: A római Szent Péter bazilika négyezeti tere a kupolával és az
oltárral). Megidézheti a Mennyei Jeruzsálemet is, amit Szent János áttetsző, világító, kocka alakú kristálynak ír le,12 és
ami az alkimisták ragyogó, romolhatatlan és
fénylő szubsztanciáját
idézi, de utalhat a Nikeai
zsinat megfogalmazására is: világosság a világosságtól. A hossz- és keresztházas templomok,
illetve a négyezeti tér arra
utalnak, hogy a három archetípus nem mindig válik el egymástól élesen.
A centrális és a lineáris
térszervezés zseniális, korai szintézisét képviseli
például a konstantinápolyi Hagia Sophia, ami az iszlám szakrális építészetre is meghatározó hatást gyakorolt. A Hagia Sophia esetében az ovális központi tér két
irányban egy-egy félkör alakú, félgömb kupolával fedett térrésszel bővül. A kupolát az ablakkoszorú világító gyöngyfüzér módjára éppen
ott töri át, ahol az a talapzaton nyugszik, aminek eredményeképpen
mintegy lebegni látszik a térben.
A centrális tér sajátos változatait képviselik az ortodox templomok
a maguk kilencosztatú térrendszerével, ahol minden mikrotér fölé egyegy kürtő kerül. Ezek a kürtők mintegy a toronytestek negatívjai, egyben valóságos fénycsapdák, amelyek a gazdag falfestményekkel
együtt a barlangélmény misztikumát is becsempészik az építészetbe.
A kürtőket szinte függőleges hajóknak is tekinthetnénk, amelyek itt is
a fény felé, csak éppen felfelé, az ég felé irányulnak. Az ortodox templom a maga kompaktságával megidézheti a Mennyei Jeruzsálem fény-
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lő kockáját is. Ne felejtsük el, hogy a szakrális tér két őstípusa a mesterséges hegy: a monumentális építmények, így a tornyok által gerjesztett
külső tér, a másik pedig a barlang, ami a védettség és a misztikus hatású belső tér archetípusa. Mindkét térfajta alkalmas arra, hogy szakrális tartalmak hordozójává váljon. A Salamon által épített Jeruzsálemi
templom őse a sátor volt: „az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni” (1Kir 8,12). A barlang-archetípus, amit tradicionálisan a hindu sztupák
képviselnek, egyidejűleg szent hegy is, amelyik megtestesíti a kozmoszt,
és térbeli mandalaként is működik. A barlang-élmény legismertebb,
archaikus fényhatásokra épülő modern változatát talán Le Corbusier
zseniális Ronchamp-i kápolnája képviseli (3. kép). A valóságban az egyes
szakrális tereket a sötétség (lásd sírépítmények és sztupák), a félhomály (lásd korai
román katedrálisok,
vagy az ortodox templomok), a ragyogás
(lásd a bizánci típusú
arany mozaikok), a
fényár (lásd gótikus katedrálisok), vagy az
izotropikus tér közti átmenetek sokféleségében tudjuk elhelyezni és
jellemezni. Külön típust
képviselnek a klasszicista protestáns templomok, amik a túldíszített barokk templombelsőkkel a falak puritán fehérségét állították szembe, és ezzel szinte már az izotropikus térfelfogást
készítették elő. Mindez azonban erősen kultúrafüggő, mert teológiai
szempontból nézve Isten valójában nem fény, és nem sötétség, és nem látható, hanem egyszerre mindkettő, amit Dionüsziosz Areopagita a gyönyörű „gnophosz” (fénylő homály) kifejezéssel jelölt, Keresztes Szent
János pedig „fénylő sötétségről” beszélt. A divináció ugyanis ritkán egyenes és fényes út, az élet sokszor sötét szakaszokon, sőt, szakadékokon
vezet át. Adott esetben a fénnyel, máskor a félhomállyal, vagy éppen
a sötétséggel vagy az ürességgel érzünk szolidaritást. A szakrális építészet ezért nemcsak „objektív”, tárgyi, építészeti vagy kultúrtörténeti
módszerekkel közelíthető meg, hanem a szubjektív befogadás, a divináció lélektani oldaláról is.
Amikor a tibeti szerzetesek hosszas és fáradságos munkával színes rizsporból kiraknak egy mandalát, rövid elmélkedés után az
egészet szétrombolják. Nehogy azt higgyük, hogy ez a szép rend,
amit magunknak megalkotunk, örökké tart. Nyugodjunk bele,
hogy minden elmúlik, hiszen mindez csak szimbólum, ami a mögötte rejlő végső Valóság helyett áll — mindaddig, amíg magunk is
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annak részesei nem leszünk. Ezért az üresség, ami ez után marad,
az nem semmi. Erről az ürességről szól a harmadik archetípus, amit
az építészek izotropikus térnek neveznek. Ez a japán sunyata, ami
nemcsak kívül, hanem bennünk, belül is végtelen, és ahol a Lélek is
„ott fú, ahol akar”. Ez a térfelfogás szakít a történelmileg örökölt
formákkal, és a reneszánsszal megkezdett modernizáció jegyében a
tér és a fények szabad, kötetlen áramlásában találja meg a lét szakralitásának új dimenzióit. Ez a tér egyszerre van mindenhol és
sehol, vagyis tagadja a valahol jogosságát, és ezzel a szakrális hely
relevanciáját is. Pascal szerint „olyan ez a világ, hogy mindenütt középpontja van, de nincs kerülete”.13 Ez az életérzés nemcsak az ősi védikus bölcseletben, hanem a modern fizika meglepő világképében
is magára találhat, miszerint anyag nincs, csak energia és információk vannak, vagyis a világ fényből, fény-nyalábokból és teremtő
igékből áll, amik a tér bármelyik pontján bármikor megjelenhetnek.
Ez az élmény hozzásegíthet a valóság újszerű megértéséhez és egy
olyan kitágult istenélményhez is, ami — az önmagával meghasonlott, anyagelvű mai világ válságának mélypontján — talán közelebb hozza az egymástól elidegenedett vallási hagyományokat és
a tudományt is. Csak egyetlen Valóság létezhet, aminek a szimbólumok csupán kultúrafüggő megnyilvánulásai.
Befejezésül meg kell idéznünk azt a meglepő jelenetet az Újszövetségben, amikor Jézus azt mondja a kútnál a neki vizet merítő
szamáriai asszonynak, hogy elérkezik az óra, eljön az idő, amikor az
Atyát sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni,
hanem a lélekben, mert odavaló.14 Ez a kijelentés emlékeztethet minket
arra az „Égi Jeruzsálem”-re, amit János evangélista ír le a Jelenések
könyvében (Jel 21,9–27 és 22,2–5), és ami inkább egy elragadtatott látomás, mint valódi város, inkább a lélek és a Bárány temploma, mint
katedrális. A látomás szerint ez a város „négyszögben épült, hossza akkora, mint szélessége… Hossza, magassága és szélessége egyenlő… A falak
jáspisból épültek, a város pedig tükörfényes színaranyból. (…) Templomot
nem láttam benne. Az Úr, a mindenható Isten, és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napvilágra, sem holdsugárra: Isten dicsősége világítja meg, fénye pedig a Bárány…”
Érdemes felfigyelni a biblikus Édenkert és a Mennyei Jeruzsálem
viszonyára. A Mennyei Jeruzsálem a Paradicsom mint kert urbanizált változata: de nem egy egykori ideális állapot merő rekonstrukciójáról, vagyis nem regresszióról, hanem egy „új ég és új föld”
teremtéséről van szó. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a szakrális
építmények valójában variációk, vagy inkább közelítések az Égi
Jeruzsálem eszkatologikus látomásához. Mert a divináció valódi
színhelye csak saját lényünk legbelső MAG-ja lehet, ami a Bárány
temploma. Ezért a szakrális terek üzenete valójában az, hogy mindezt próbáljuk meg interiorizálni: mindez csak modell, építsük fel,
pontosabban: fedezzük fel, vagy valósítsuk meg lelkünk mélyének
romolhatatlan templomát, hogy ott imádhassuk az Atyát.
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