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Feltétel nélkül

A Bajza utcában – ha másképp nem, 
véletlen elemként – sok minden együtt van, ami építészeti gondolkodá-
somat a későbbiekben meghatározta: a tömegek, terek aránya, kontraszt-
ja, mely dinamikusan teremt állandóan változó egyensúlyt, a percepció 
sorrendje, melynek eredményeképpen az adott építészeti környezetről 
alkotott képzetünk szüntelenül módosul, s az a meggyőződés, hogy kon-
cepciónk a térről nem kizárólagosan a vizuális észlelésen alapul.1

1 . Nem lévén gyakorló hívő, felekezettől függetlenül minden 
templomban kívülálló vagyok, ami teljesen rendjén van . Ami 
több-keveset a liturgia és templomtér összefüggéseiről tudok, 
annak nagy részét olvastam, személyes tapasztalataimra kevésbé 
hagyatkozhatom: az élő közösség liturgikus gyakorlatáról jóval 
kevesebbet tudok, hiszen megítélésem szerint istentisztelet ide-
jén nincs dolgom a templomban . Következésképp mindaz, amit 
tudhatok, részben személyes tapasztalat eltérő kulturális terek 
működéséről, részben szövegek alkalmazása az adott térre . En-
nek aztán az a vége, hogy a néma, üres templomokban vagyok 
valamelyest otthon, lévén a kívülállás és a magány egyszerűen 
annak a következménye, ahogyan élek és gondolkodom . A jelen 
szöveg részben az erre való (ön)reflexió, s hogy ezt a Pannonhalmi 
Szemlében közölhetem, reményeim szerint nemcsak számomra 
érdekes, hanem a gyakorló hívők számára is jelentéssel rendel-
kezhet .

A helyzet látszatra egyszerű . Mindazok, akik nem tudnak 
eleget tenni egy templom használatához szükséges feltételek-
nek, akarva-akaratlan belesodródnak a kívülálló turista (megen-
gedem, kiművelt kultúrantropológusként viselkedő utazó) hely-

1 Batár Attila: A Bajza utca szinesztéziája, Holmi, 1995/9 . 1729 .
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zetébe . Kívülállót alakítani nyilván mást jelent, ha tényleg úton 
vagyok, s mást, ha a Dohány utcai zsinagógában, a Hősök temp-
lomában, Pazár Béla békásmegyeri evangélikus templomában, 
végül a pannonhalmi apátsági Bazilikában álldogálok, nézelő-
döm, finomabban szólva, szemlélődöm .

Mindezt figyelembe véve különösen fontos, mondhatnám, 
becses számomra Czigány Tamás, Papp Róbert és Cseh András 
pannonhalmi erdei kápolnája, amelyben feltétel nélkül ülhetek 
magamban a csendben, egyedül . Mindez nem azt jelenti, hogy 
a feltételnélküliség csak akkor érvényes, ha biztosan egyedül va-
gyok, mindössze arra utalok, hogy eddig ott még nem találkoz-
tam össze idegen hívőkkel, úgymond beavatottakkal .

A kápolna: épített és szent tér, ugyanakkor a nyom nélkül 
láthatóan múló időnek megfelelően vándorló természetes fények 
és árnyékok, az érzéki tapasztalatok, egyszersmind egy tudás, 
meggyőződés és hit visszautasíthatatlan jelenléte, és a kívülállás 
és a befogadás együttes élményének otthonossága . 

Alább néhány lépés után végül arról számolok be, hogy – na-
gyon egyszerűen fogalmazva – mit is csinálok az erdei kápolná-
ban .

2 . Hogy odáig eljussak, az esszé- és tanulmányírás megszo-
kott szabályait részben be kell tartanom, az olvasónak azonban 
nem kell szigorúan követnie, lévén az írott szöveg rendje csak-
úgy, mint az olvasás, nem egy franciakert által megszabott úton 
megtett séta, hanem titkos kertek, ösvények szövedékében ki-
nek-kinek saját kockázatára, örömére történő csavargás, kalan-
dor felfedezés, azaz: ki-ki a maga útját járja . Én pedig, aki írom, 
azt remélem, hogy a szöveg megfeleltethető az erdei kápolna át-
látható rendjének, a hívők és a hit gyakorlatán kívül élők szá-
mára egyaránt félreérthetetlen tér néma meghívásának, amelybe 
így az olvasó befogadtatik . A feltételnélküliség vonzó példáját, 
az erdei kápolna kivételességét nem állhat szándékomban sem 
követni, sem utánozni . A liturgia és a tér viszonyáról szóló szö-
vegnek értelemszerűen semmiféle liturgikus rendje nincs, az ol-
vasók virtuális közösségének létmódja radikálisan eltér a közös 
térben egymást és Istent kereső, fellelő, követő hívek együttlété-
nek gyakorlatától .

3 . A modern múzeumoknak a narcizmus kultúrájának rítusa-
it megteremtő uralma előtt a templomok korszerűségének remé-
nye vagy reménytelensége volt a kortárs építészet visszatérő, a 
közönséget is érdeklő, divatos és hírneves építészek alkalmazá-
sát követelő kihívás .2 Breuer Marcellt tizenkét jeles építész között 

2 Miközben az erdei kápolna kontextusának kijelölése végett megkerülhetet-
lennek tartom Breuer Marcell és Peter Zumthor említett liturgikus épüle-
teinek felidézését, azok egyikét sem láttam a maguk terében, valóságában . 
A személyes tapasztalat hiányát nem pótolhatta semmilyen tanulmány, 
leírás, film- vagy fényképfelvétel, de az sem, hogy számos más Breuer- és 
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1953-ban a minnesotai Collegeville-ben lévő Saint John bencés 
apátság elöljárója, Baldwin Wilfred Dworschak kérte fel új temp-
lomuk megtervezésére, ami aztán a szó szoros és átvitt értelmé-
ben egyaránt forradalmi áttörést jelentett . Sem maga az 1961-ben 
átadott épület, sem az előtte álló trapezoid harangtorony a leg-
csekélyebb mértékben sem emlékeztetett a historikus templom-
építészet „ideáltípusára” – ellenben magán hordozza Breuer fél-
reismerhetetlen kézjegyét, a fények és árnyékok ritmusainak és 
a szerkezet összefüggéseinek azonosságát . Méretei önmagukban 
drámai hatást keltettek, hiszen egyszerre vehetett részt benne a 
liturgián a katolikus egyetem sok száz hallgatója, s az Egyesült 
Államokban szokatlanul népes bencés közösség szerzetesei . 

Az épület a több emelet magas, toronynak nevezett, talán az 
országúti hirdetésekre utaló nyersbeton síklapban elhelyezett, 
az 1882-es templomból áthozott öt haranggal és az ugyancsak 
monumentális, betonba metszett kereszttel az amerikai közkul-
túra folyamatos jelenidejűségének, a történelmi stílusutánzato-
kon túlmutató radikális geometria, a brutalizmus expresszivitá-
sa gyakorlatának felelt meg . Félreérthetetlenül sokkal nagyobb 
volt, mint a gyorsan elhasználódó köznapi építészet, amelyet 
Breuer ismerős mintaként használt, azaz a „betonplakát” monu-
mentális volt, de nem gőgös, kulturálisan nem tűnt távolinak . 
A historizmusnak nyoma sem volt rajta, ami Minnesota közepén, 
úgy vélem, helyes döntés volt, akár a szerzetesközösséget, akár 
a szomszédos egyetem diákközösségének életvilágát figyelembe 
véve . „A Saint John-apátság (Collegeville) a mintegy háromszáz 
itt lakó szerzetessel és kétezer diákkal valóságos »tudásváros«-t 
alkot . Egyszersmind ez az amerikai liturgikus mozgalom köz-
pontja . Az új, egyszerre apátsági és egyetemi templomnak úgy 
kellett e mozgalom élére állnia, hogy építésekor a zsinatot még 
csak meg sem hirdették . […] Vizuálisan az oltár egy kifejezetten 
dinamikus és látványos elrendezés közepén található – kicsit túl-
ságosan, ahogyan ezt a zsinat után be is látták .”3

Zumthor-épületet volt alkalmam felkeresni . Ennek megfelelően az alábbi-
akban elsősorban történeti tényeket és megfontolásokat ismertethetek, ám 
az eredeti térben szerzett tapasztalatokról nem számolhatok be . Ez a hiány 
mindkét esetben megkötötte a kezem, ami különösen Zumthor kápolnájánál 
okoz problémákat, annak és az erdei kápolnának ugyanis – a két épület közti 
radikális eltérésektől függetlenül – hozzávetőlegesen azonosak a léptékei, s 
talán nem tévedek, ha úgy vélem, hogy az utóbbi tervezői számára minden 
bizonnyal fontos példa volt .

3 Debuyst, Frédéric: Kortárs bencés kolostorok, in Uő: A hely szelleme a keresztény 
építészetben, ford . Szilágyi Klára, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005, 135–138 .; 
Breuer, Marcel: Churches and Monasteries, in Uő: Design and Architecture, 
Vitra Design Museum, Catalogue, eds . Alexander von Vegesack, Mathias 
Remmele, Weil am Rhein, 2003, 403–409; Thimmesh, Hilary OSB: Marcel Bre-
uer and a Comittee of Twelve Plan a Church. A Monastic Memoir, Saint John’s 
University Press, Collegeville, Minnesota, 2011 . Thimmesh beszámolója a 
mikrotörténet részletességével rekonstruálja a nem katolikus, onnan nézvést 
Magyarországon született európai építésszel való együttműködés fejezeteit .
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Dworschak apát pontosan tudta, hogy nem Istennek, hanem 
a templom népének van szüksége arra, hogy az épület valóban 
nagy legyen .4 S valóban: a szó mindkét értelmében lett nagy, s 
máig számontartott, becses épület . Ugyanolyan fontos része 
a modern építészet történetének, mint amennyire teret adott a 
bencés rend közösségi spiritualitásának is . A középkorral foglal-
kozó amerikai művészettörténész, Whitney Stoddard félreérthe-
tetlenül ítélkezett, amikor megállapította: Breuer épülete a nagy 
középkori templomépítészet óta a legizgalmasabb építészeti tör-
ténet .5

Pár évtizeddel később, mint arra Frédéric Debuyst is rámutat, 
a bencés rend építészeti hagyományában a jelen idejű, az Egye-
sült Államok vallási intézményeket rögzítő térképén kiemelkedő 
szerepet játszó, hatalmas templom mellett – amely ráadásul egy 
végül félbemaradt épületegyüttes része – sorra tűntek fel a jóval 
kisebb, eltérő architekturális normáknak megfelelő épületek, így 
az 1988-ra felépült Szent Benedek- (Sogn Benedetg-) kápolna a 
svájci rétoromán Graubünden tartományban, Sumvitgban . Pe-
ter Zumthor6 fából épített egyterű kápolnájával közel egy idő-
ben adták át ugyancsak Graubünden tartományban, Churban, 
1985–86-ban egy római kori ásatáskor felszínre került romokat 
védő faépületét; ugyanakkor Haldensteinben felépült a Zumthor 
Stúdió . Maga a Szent Benedek-kápolna 1985–1988 között épült; 
végül 1988–1993 között Masansban, a falu közepén épült fel egy 
idősek otthona . 

A meredek hegyoldalban álló, egyterű, hagyományos litur-
gikus teret követő Szent Benedek-kápolna Peter Zumthor egyik 
legfontosabb, sokat idézett, a kilencvenes évek nagy múzeum-
épületeitől visszatekintve korainak számító műve lett . A zárt, 
azaz introvertált teret nem bontják meg kilátást engedő ablakok: 
a világítás indirekt, az ugyancsak fából készült falak legfelső, te-
tőszerkezet alatti részében felülvilágító sáv engedi be a fényt, il-
letve esténként a világ, a falu felé éles, fényes csík – a belső tér 
mesterséges megvilágítása – jelzi a templomot . Zumthornak az 
anyaghoz, a térhez, a fényhez, a világításhoz, az árnyékokhoz 
való, mindig pontosan kiszámított, érzéki viszonya uralja a Szent 
Benedek-kápolnát is: a hívők közössége saját otthonában, falvá-

4 Lásd https://saintjohnsabbey .org/abbot-baldwin-wilfred-dworschak-osb 
(Utolsó letöltés: 2020 . 04 . 17 .)

5 Vö . Eisele, Albert: The Monks, and the Modernist, What the Benedictines 
Built at Collegeville, Commonweal Magazine, 2012 . March . 27 ., lásd https://
www .commonwealmagazine .org/monks-modernist (Utolsó letöltés: 2020 . 
04 . 13 .)

6 A pannonhalmi Bazilika felújításához Peter Zumthort és John Pawsont kér-
ték fel . Az előbbi hiába építette Sumvitgban a Szent Benedek-kápolnát, azaz 
volt tapasztalata a bencésekkel való együttműködésben, a pannonhalmi Ba-
zilika Műhely által elvárt határidőt betarthatatlannak tekintette . Pawsonnak 
a csehországi Nový Dvůrban épült cisztercita monostora (1999–2004) meg-
győző példával szolgált, így az ő tervei valósultak meg, Gunther Zsolttal való 
együttműködésben .



ban van, azaz a genius loci akadálytalanul működhet, ugyanak-
kor a szakrális tér elkülönültsége egyben a bent lévők egymásra 
utaltságát, közösségi élményét erősíti .7

4 . „A zarándokház részeként épített, a terület erdős-ligetes ré-
szébe bújtatott kápolna az elvonulásnak, a csendes szemlélődés-
nek és az egyéni imádságnak ad teret . Alapterülete 20 négyzet-
méter, magassága 9 méter . Vízszintes vörösfenyő fagerendákból 
épült fel, a nyílások rései a máglyarakáshoz hasonló szerkesztés-
ből adódnak . Az egyes elemek keményfa csapokkal kapcsolód-
nak egymáshoz . A kápolnán nincsen ajtó, nincsen ablak, nincs 
benne fűtés és mesterséges megvilágítás . Átfúj rajta a szél, átsüt 
rajta a nap . Átmeneti tér a természetben . Építése közös tett volt, 
a vállalkozó, az építésziroda és építészhallgatók kétkezi munká-
jával . Felemelő napok voltak .”8 

Az 1900-as évek elején épült, ma már részben lebontott, rész-
ben átalakított gőzmosodának helyet adó területen a négy egy-
ségből álló Szent Jakab Zarándokház és az erdei kápolna kellő tá-
volságra van a Főapátság épületeitől, illetve a Kosaras-dombon 
lévő Látogatóközponttól . A Cseider-völgyben található épületek 
így nem feltétlenül és nem magától értetődően részei annak az 
„új” Pannonhalmának, amelynek modern építészeti környezete 
nem véletlenül keltette s kelti fel újra és újra a pannonhalmi láto-
gatók – s nem a zarándokok – figyelmét . 

A kápolna valóban szent tér, azaz nem követeli, hanem 
ugyanúgy megengedi a rituális rend ismeretén alapuló, amint az 
azon túli vagy inneni, azaz feltétel nélküli használatot . A négy-
zet alapú nyitott tér közepén álló négyzetes hasáb, s az azt le-
záró, ugyancsak négyzetes, nagyobb „asztal” egyszerre tekint-

7 Vö . Zumthor, Peter: Thinking Architecture, Basel, Birkauser, 2017; 
Vandenbulcke, Benoît: Concretion, abstraction: the place of materials in 
architectural design processes. Case study: Peter Zumthor, lásd https://scholar .
google .com/citations?user=CiXQYSUAAAAJ&hl=en (Utolsó letöltés: 2020 . 
04 . 17 .); Zumthor, Peter – Héléne Binet: Peter Zumthor Works: buildings and 
projects 1979–1997, Birkhauser, Publishers for Architecture, Basel, Boston, 
Berlin 1998; Platt, Cristopher – Steven Spier: Seeking the Real: The Special 
Case of Peter Zumthor, Architectural Theory Review, 2010 . March, lásd https://
www .tandfonline .com/loi/ratr20 (Utolsó letöltés: 2020 . 04 . 14 .) Zumthor köz-
ismerten tartózkodik a róla szóló könyvektől, albumoktól . Munkásságának 
számomra különösen fontos jellemzője a szakrális és a világi terek együttes 
jelenléte, azok esetenkénti elválaszthatatlansága, illetve a lokalitásban és uni-
verzalitásban való párhuzamos eligazodás, mára inkább: eligazítás értékű 
épületek sora . Ugyanakkor erős távolságot tart a sztárépítészek szerepétől, 
nyilvánosságmániájától; a múzeumépítészet jelentőségét, s ennek következ-
ményeit azonban nyilván ő sem tudja befolyásolni . „Amikor a kölni dóm 
árnyékában megnyitották a Wallraff-Richartz múzeumot, igazolódott az a 
provokatív állítás, miszerint a múzeumokból katedrálisok, a katedrálisokból 
pedig múzeumok lesznek .” (Richter, Klemens: Templomtér és egyházkép, ford . 
Hartmann Gergely, Juhász Márton, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2019, 27 .)

8 Czigány Tamás – Cseh András: Szent csend – zarándokház és erdei kápol-
na, Pannonhalma, 2011 . 01 . 19 ., lásd https://epiteszforum .hu/szent-csend-
zarandokhaz-es-erdei-kapolna-pannonhalma (Utolsó letöltés: 2020 . 04 . 17 .)
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hető, érthető és használható oltárként vagy arra való utalásként . 
Ugyanakkor mind a négy oldalon ülőpad áll rendelkezésére az 
oda betérőnek . 

Az elmúlt évek során többször jártam Pannonhalmán, s ami-
kor felmerült ennek a szövegnek a lehetősége, sikertelenül pró-
báltam meg összeszámolni, hányszor . Többször voltam egyedül, 
s olykor beértem a Cseider-völggyel, végigsétáltam a zarándok-
ház mellett, s amikor aztán az erdő szélére értem, a kápolnához, 
akkor érkeztem meg . Nem állítom, hogy az elmúlt évtizedekben 
békében éltem volna a saját apateizmusommal,9 tehát azzal az 
apatikus ateizmussal, amelyet neveltetésemmel megörököltem . 
(Más kérdés, hogy a fogalommal jóval később – azaz idén – is-
merkedtem meg, mintsem pontosan meghatározhattam volna 
a saját helyzetem .) Az erdei kápolna jelentőségét azonban nem 
volt nehéz belátnom . A kívülállás, tehát a rossz közérzet eltűné-
se, illetve a magánynak nem nevezhető egyedüllét, tehát az év- 
és napszakok szerint váltakozó fények és árnyékok ritmusának 
követése, a hallgatásban hallhatóvá váló zajok, tehát a levelek 
hullása, a szélzúgás, az eső, egy alkalommal némi hóesés néma-
sága, egy távolodó vagy közeledő autó hangja, vagyis mindan-
nak a nyomon követése, amit a kulturális emléknyomokkal teli 
terek nem tesznek lehetővé, mindez megengedte, hogy megsza-
baduljak az önvizsgálatnak tűnő narcizmus lehetetlen döntései-
től, illetve azok elkerülésétől . Hallgatni, figyelni, mint tűnnek el 
az éles fények a felhők nyomán: felismerhetővé tette, hogy a nyi-
tott térben az állandóság és a folyamatos átváltozás az évek óta 
folyó, néma belső beszédnek, az érzékiség élményének nyelvé-
re fordítása, ami mintha megszabadított volna az évtizedek óta 
agyonhasznált Petri-soroktól:

Mit tud az, akiben az utolsó
kérdés burjánzik, a már nem kérdés
– amire felelet nincs, csak megoldás?
(A felismerés fokozatai, 4.)

Akármint is: ez a hely a korszak nagy, kulturális és szakrá-
lis építészeti gyakorlata, így Breuer Marcell munkássága, illet-
ve a Pannonhalmát is átíró modern épületek, terek döntő része 
felől nézvést majdnem marginális, észrevehetetlen, láthatatlan, s 
talán ez vezetett arra a nem különösebben bonyolult, de még-
is ott történt belátásra, hogy „a hely szelleme” nem metafora, ha-

9 Halík, Tomáš: Ha van Isten – vagy ha nincs . Apátia és ateizmus: apateiz-
mus (a vallási közömbösségről), in Grün, Anselm – Tomáš Halík – Winfried 
Nonhoff: Távol az Isten. Hit és hitetlenség párbeszéde, ford . Mártonffy Marcell, 
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2018, 59 .
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nem a tér és a tömeg állandóan változó egyensúlya,10 amelyet 
az épület minimalizmusa, illetve a közvetlen természeti környe-
zetével való látható, folyamatos átalakuláson átmenő kapcsolata 
tett tehetővé . Azaz, amint újra meg újra körbejártam a kápolnát, 
s mind a négy oldalán más volt a szél zaja – a szélzúgás kifeje-
zésből rég elveszett az élmény felidézésének lehetősége –, más 
volt a fény, hol az erdőre láttam rá, hol a zarándokház tömb-
jeire, s ugyan pár évbe került, mire a már jól ismertnek nevez-
hető térben való eligazodás után arra a belátásra jutottam, hogy 
a kül- és a beltér elválaszthatatlansága, annak nyílt őszintesége, 
magátólértetődősége az, amiért újra visszatérek ugyanoda, hogy 
elszámolhassak magamnak mindazzal, amit teszek, értek, vagy 
amit képtelen vagyok megoldani . Semmi nem terelte el a figyel-
mem arról, amit nem oldottam meg, sem akarattal, sem logikus 
következtetésekkel, sem a rend iránti vágyammal . Ott értettem 
vagy tanultam meg, hogy van olyan kérdés, amelyre sem felelet, 
sem megoldás nincs, azaz semmit sem kell eldöntenem, nincs 
egy világosan definiálható határ Isten és a létében és nemlétében 
való bizonyosság között . A határátlépés reménytelen elemzésé-
nél sokkal gazdagabb lehetőségtartományt kínált fel az erdei ká-
polna terében való egyedüllét: az eltérő eredetű, jelentésű idők 
együttes létezését . A nap- és évszakok mindannyiunktól füg-
getlen ideje épp ott és ugyanakkor telt, mint a hitben élők ideje, 
egyikük a megváltásban való bizonyosságban, másikuk a meg-
váltásra való várakozásban volt otthon, és ott volt még az én saját 
időm, a saját létem ideje, a visszafordíthatatlanság és megismé-
telhetetlenség, tehát a döntésre kényszerítettség és a döntéskép-
telenség elfogadásának azonossága .

A kápolna belmagassága kilenc méter, ám az alsó két, talán 
két és fél méter még zárt, a nyílások feljebb kezdődnek el . S úgy 
vélem, hogy ez nem pusztán a Zumthor-kápolna hasonló meg-
oldásának egyszerű átvétele: sokkal inkább lényegi különbség-

10 Fontosnak tartom, hogy a hit és az építészet összefüggése kapcsán felidéz-
zem a kiváló építész, Mónus János írásának második részét (Czigány Tamás 
pannonhalmi épületeihez, Építészfórum, 2011 . 06 . 20 .): „Hívő ember, ha hit-
életet szolgáló létesítményt tervez, akkor nyilvánvalóan a zártságban keresi 
a megoldást, hogy egyfelé garantáltan megnyíljon . Ez a hasadék általában az 
ilyen épületek fő szervezője (történeti példáktól tartózkodnék) . Nem hívő em-
ber ritkán kerül ilyen helyzetbe, hisz gyérek a munkaambíciói . Czigány Tamás 
a harmadik útra hívja fel a figyelmet, a természetes, a mindennapok hitének 
gyakorlatias életére (azért nem teljesen meditáció-mentesen) . Ilyen esetben hit 
tárgyává lesz az alkalmazott építőanyag, a vasbeton konzol, a keményfa csap, de maga 
az épületek telepítése is. Ez a hit csak akkor erős, ha szűkszavú, ha pontos (a szállásépü-
letek konzollemeze nem lehet 20 cm-rel sem keskenyebb, sem szélesebb, nem kerülhet 
közelebb, de távolabb sem az ereszhez, mert akkor már oda a természetesség, és jön 
a mesterkéltség), ugyanakkor nem felejti el, nem értékeli át, nem teszi idézőjelbe azt, 
ami a múlt századokban a hazai vidéken történt, épült. Ebben az épületegyüttesben 
nincs agresszió, szuper nagyítás vagy tömörítés, építészet-ideológiai kapcsoló-
dások agyonhangsúlyozása, helyette béke, nyugalom, intelligencia és termé-
szetesen hitélet, amelyet a kívülállók is kíváncsiskodva figyelhetnek (mint én 
is) .” (Kiemelés tőlem – Gy . P .)
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ről, mintsem azonosságról van szó . Zumthor kápolnájában a 
bevilágítósáv osztja fel falra és tetőre a templomot . Így Sumvitg 
közössége az együttes élmény, a közös cselekvés, az együtt ki-
mondott és meghallgatott, tett értékű szavak, tehát a bármikor 
megismételhető rituális esemény egyediségének, visszavonha-
tatlanságának megértése végett zárja ki magát a saját otthonából, 
a saját falujából, hogy az égre nézve egy vékony sávban lássa, 
mi is történik a végtelenben . A Cseider-völgyi kápolna zárt üres 
terében a fokozatos átmenet a megoldás: az ugyanazon anyagból 
való tömör fal fellazul, amire eléri a tetőt . Ugyanakkor a padon 
ülve feltekinteni a magasba, figyelni a fények és árnyékok folya-
matos átváltozását, belátni, hogy az a múló időt is jelzi, mindazt, 
ami soha nem ugyanaz a következő alkalommal, bennem és kint 
a világban minden másként lesz, ez éppúgy érvényes egy közös-
ségre, mint arra, aki egyedül volt ott .

Tanulni járok tehát oda . A kapott lecke nélküli magányos ta-
nulás igazi kockázat, és soha nem a begyakorolt ismétlés bizo-
nyossága – ami semmi más, mint az egyirányú nyílként eltűnő 
Időről való tudomást nem vétel . Azt tanultam, s tanulom meg 
ott, hogy ha hívő vagy, ha nem, az átháríthatatlan felelősség elől 
nincs kitérés, nincs menekvés . És mindezt úgy, hogy sejtelmünk 
sincs arról, hogy mit jelent az, mikor miért feleltünk, mikor nem 
feleltünk meg, észre sem vettük, hogy elmulasztottunk a felelős-
ségnek megfelelően élni . És nem az az igazi kérdés, hogy van-e, 
s miként és miért, átjárás a kívülállás és a beavatottság világai 
között, hanem annak a belátása, amit Tandori Dezső pontosan 
azonosított: „A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan me-
zőn .”11

(Köszönettel tartozom Szabó Leventének, a BME Középülett ervezési 
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának fontos kritikai, szakmai ész-
revételeiért.)

11 Egy talált tárgy megtisztítása, Magvető, Budapest,1973 .
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