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Átlényegülés
Kortárs szakrális tér Vácott

Hogy vajon PannonHalma Példája segítette a váci  

alsóvárosi temető ravatalozójának belsőéPítészeti 

ügyét, nem tudjuk, mindenesetre a váci egyHázmegye 

döntésHozóinak nyitottságáról vall, Hogy megvaló-

sulHatott kiss zsombor krisztián komPlex terve tér-

rel, grafikával, bútorzattal.
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a
mikor 2006-ban maxim velčovský  
és jakub berdych (Qubus studio)  
előálltak a szent bertalan templom  
központi terének bebútorozásával,  

a fotókat látva sokan botrányt kiáltottak. cseh-
ország keleti kisvárosa, chodovice nevét rövid 
időn belül sokan megjegyezték: itt áll az a kato-
likus templom, amelyben nagyvilági kristály-
csillárok alatt hófehér, háttámláján apró ke- 
resztekkel perforált Panton-székekben ülve 
hallgatható a napi mise. tekinthető ez üres vagy 
ügyes látványosságnak, de akár kulturális alap-
vetésnek is, avagy: blaszfémiával ér fel való-
ban, ha a magazinok sztárbútorát „beültetjük” 
egy megszentelt térbe, vagy a többség számá-
ra az eltérő korok efféle ütköztetése egyszerű-
en zavaró? számomra a Qubus tervezőinek eljá-
rása valamiért azt a kérdést hívta elő, hogy 
vajon miért tűnnek időnként esetlennek és szin-
te mindig abbamaradtnak a kortárs szakrális 
terek? sokszor hiányzik a jól átgondolt befeje-
ző design, ami a tér minden szegletében tetten 
érhető, esztétikai teljességet nyújt, nem zavar-
ja, sőt, emeli a transzcendens élményt. kiss 
zsombor krisztián a váci ravatalozó összetett 
belsőépítészeti átalakításával példát mutat 
arra, hogy ez a teljesség valóra váltható. Ha  
a műfaj felől tekintünk a váci belső tér jellegé-
re, mindenképpen meg kell említenünk az alko-
tónak a maglódi római katolikus templom szá-
mára 2012-ben tervezett, nimbusz jellegű, 
kifejezetten minimalista függeszték és fali lám-
pa terveit, mivel a velük létrehozott szakrális 
formanyelv artikuláltan a váci térben szólal 
meg. a keresztényi hitben egy ravatalozó az 
ember földi útjának utolsó helyszíne és az isme-
retlenbe való átlépés kapuja. ennek megfelel-
tetve a váci belsőépítészeti terv a keresztény-
ség gyökereihez visszanyúlva az „út” és az 
„átlényegülés/átlépés” jelentőségére fókuszál. 



82 83

központi motívum a tér szimmetriatengelyé-
ben végighúzódó „végtelenített” led-fény-
tengely. az aranyló színű apszis előtti oltár hófe-
hér monolit falán keresztet formáz ez a fénysáv, 
a ravatalozó terében síkot határoz meg, meta-
fizikai értelemben kaput nyit az elhunyt szá-
mára. fehér falak, függesztett álmennyezet, 
vonalszerű világítás, mindezektől kifejezetten 
éterivé, lebegővé vált a tér. erre az érzetre erő-
sít rá az ajtófélfa magasságában a falon kör-
befutó „mi atyánk” aranybetűs szövege,  
el liszickíj már-már anyagtalan konstruktiviz-
musát idéző puritán, juharfa székek, ambó és 
ravatal-asztal, filigrán pálca-ruhafogas (tóbi-
ás imre asztalos tehetségét dicsérik, a gene-
rál kivitelezés koncz gábor érdeme). e „keve-
sebb-több” gondolatot viszi tovább kiss 
zsombor krisztián a grafikai arculat koncepci-
ójában: ezt láthatjuk az egyházmegye vac betű-
ket az országalmával egyesítő logóján,  
a ravatalozó egyedi metszésű tipográfiája ese-
tében. és a biblia kötéslapján, ahol az egyes 
betűk az olvashatóság határáig leegyszerűsí-
tettek, mintegy utalva a bibliai sorokra: „mert 
töredékes a megismerésünk, és töredékes  
a profétálásunk, amikor pedig eljön majd a töké-
letes, a töredékes véget fog érni” 
(1 kor. 13/9-11).




